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1. INNLEDNING 
Det vises til Prop. 1 S (2009-2010). Tildelingsbrevet for 2010 tar for seg de oppgaver departementet 
spesielt ønsker å framheve, nye oppgaver, samt konkrete oppdrag som etaten skal prioritere i 2010.   
 
2. STRATEGISKE UTFORDRINGER OG MÅL 

2.1 Miljømyndighetenes overordnete strategier og prioriteringer 
Miljøpolitikken er basert på prioriteringene i Prop. 1 S (2009-2010) og regjeringsplattformen. 
Prioriteringene i budsjettproposisjonen er gjengitt i innledningskapitlet i. Det legges opp til en fortsatt 
offensiv miljøpolitikk med ytterligere budsjettvekst i 2010. 
 
Vi må fortsatt ha fleksibilitet i organisasjonen og raskt kunne bidra i arbeidet med eventuelt å sette inn 
flere motkonjunkturtiltak i Norge hvis det skulle bli behov for det.  
 
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 som både må ha et nasjonalt og et internasjonalt fokus er 
knyttet til klima, ivaretakelse av naturens mangfold og reduksjon i miljøgifter. Når det gjelder klima 
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og naturmangfold må avdelingene i Miljøverndepartementet og etatene sette av betydelige ressurser og 
sørge for stor grad av fleksibilitet i tråd med framdriften i arbeidet. Avdelingene og etatene må også se 
de to områdene i sammenheng. 
 
I 2010 skal det særlig legges vekt på å: 

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

• Følge opp klimameldingen, klimaforliket, herunder de sektorvise klimahandlingsplanene og vår 
rolle i klimasatsingen nasjonalt. En ny internasjonal klimaavtale nødvendiggjør en revisjon av 
nasjonale mål og virkemidler og en ny vurdering av hvordan Norges samlede innsats bør 
innrettes for å bidra best mulig til å redusere de globale utslipp av klimagasser. Gjennom blant 
annet oppfølging av Klima- og forurensningsdirektoratets utredning av tiltak og virkemidler mot 
2020 (Klimakur), skal det legges fram en vurdering av klimapolitikken og behov for endrede 
virkemidler, herunder de sektorvise klimahandlingsplanene for Stortinget. I klimapolitikken skal 
miljøforvaltningen i et globalt perspektiv trappe opp arbeidet med skogtiltak i utviklingsland for 
å redusere utslipp av klimagasser. I tillegg skal vi arbeide aktivt i alle internasjonale prosesser på 
klimaområdet, og være en pådriver i den internasjonale oppfølgingen av klimatoppmøtet i 
København i 2009. Arbeidet for å tilpasse Norge til kommende klimaendringer skal styrkes, 
blant annet gjennom oppfølging av tilpasningsutvalget og konkret handlingsplan for alle 
sektorer. Klimatiltak som også har positive effekter for naturmangfold og andre viktige 
miljøverdier skal prioriteres, og gode metoder for disse avveiningene skal utvikles i et samarbeid 
mellom direktoratene (Direktoratet for naturforvaltning/Klima- og forurensningsdirektoratet). 
Særlig vil dette være aktuelt i forbindelse med oppfølgingen av Klimakur og arbeidet med en 
vurdering av klimapolitikken. Tidligere Statens forurensingstilsyn er blitt endret til Klima- og 
forurensningsdirektoratet.  

• Ivareta og ha et spesielt fokus på oppgaver i nordlige og polare områder, fordi disse områdene er 
spesielt sårbare. Målet er at Norge skal være verdensledende på kunnskap om klima og is.  

• 2010 er FNs internasjonale år for naturens mangfold. Nye globale mål for naturmangfold skal 
vedtas av partsmøte for FNs konvensjon om biologisk mangfold i 2010. Arbeidet med å få på 
plass et internasjonalt ”naturpanel” på lik linje med klimapanelet blir viktig. Å sikre 
naturmangfoldet er høyt prioritert på departementets budsjett for 2010. Det blir en særlig viktig 
oppgave å operasjonalisere/implementere naturmangfoldloven, og bruke den aktivt. Ordningen 
med ”utvalgte naturtyper” og ”prioriterte arter” vil stå særlig sentralt i oppfølgingen av loven, og 
det blir viktig å samordne dette med det pågående arbeidet med handlingsplaner for truete arter 
og naturtyper. For å sikre naturmangfoldet i våre verneområder, vil innsatsen knyttet til 
forvaltning og skjøtsel bli et hovedfokus i arbeidet framover. Den nye ordningen for lokal 
forvaltning for verneområder skal etableres i 2010. Opprettelsen av blant annet 
nasjonalparkstyrer og ansettelse av nasjonalparkforvalter blir et viktig ledd i arbeidet med å sikre 
en lokal enhetlig og kunnskapsbasert forvaltning i verneområdene. Nasjonalparkplanen og de 
fylkesvise verneplanene skal i hovedsak sluttføres i 2010. Hovedfokuset i arbeidet med nytt vern 
vil være skogvern og gjennomføring av marin verneplan. Arbeidet med å følge opp eksisterende 
vannforvaltningsplaner og utvikle nye forvaltningsplaner for resten av vannområdene (80 % av 
vannområdene gjenstår), skal prioriteres høyt. Andre viktige prioriteringer er videreføring av 
arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner for havområdene, herunder å følge opp 
forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten og utvikle en forvaltningsplan for Nordsjøen, tiltak 
for å hindre negative effekter av fremmede skadelige arter, oppfølging av markaloven og tiltak 
for å bedre kunnskapsgrunnlaget. Stortinget skal innen utgangen av 2010 inviteres til et bredt 
forlik om bestandsmål for ulv og bjørn. I tillegg skal en rekke andre elementer i rovviltpolitikken 
gjennomgås og justeres.   
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• Arbeide for å finne en god balanse mellom produksjon av fornybar energi av hensyn til 
klimautfordringen og å sikre beskyttelse av naturens mangfold.   

• Bidra til god balanse mellom behovene for en samordnet areal- og transportutvikling med 
konsentrert arealutnytting og fortetting, og hensyn til områder og sammenhenger i 
grønnstrukturen i byer og tettsteder. 

• Styrke arbeidet for å redusere utslipp av miljøgifter. Oppfølging av Miljøgiftsutvalget skal legge 
til rette for tiltak, slik at målet om å stanse alle utslipp av miljøgifter innen 2020 nås. Det skal 
arbeides for bedre produktmerking. Arbeidet med opprydding i forurenset jord og i sjøbunn har 
høy prioritet. Handlingsplanen skal gjennomføres og videreutvikles. Tilsynet med farlig avfall 
skal styrkes.  

• Det skal fortsatt være sterk satsing på istandsetting, forvaltning, vern og bruk av kulturminner og 
kulturmiljøer og tapet av kulturminner skal minimaliseres innen 2020. For å møte kritikken fra 
Riksrevisjonens forvaltningsrapport, skal arbeidet med å sikre god kartlegging, overvåking og 
rapportering om utvikling og tilstand på fredete og verneverdige bygninger prioriteres. Dette 
gjelder også arbeidet med å sammenfatte og oppdatere registre og styringsdata. 
Bevaringsprogrammene, med økt satsing på bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle 
kulturminner, verdensarv og ruiner, blir spesielt viktig i 2010. I tillegg skal Riksantikvaren 
vurdere tiltak mot spekulativt forfall, planlegge andre fase i verdiskapingsprogrammet på 
kulturminneområdet, sikre økt kunnskap om arkeologiske kulturminner som kommer fram i 
dagen på grunn av nedsmelting av breer og fonner i høyfjellet som en følge av klimaendringer. 
Utarbeidelse av en samlet strategi for å forbedre kulturminneforvaltningen i tråd med 
Riksrevisjonens rapport skal gis særlig prioritet.  

• Norges deltakelse i EXPO 2010 i mai i Shanghai med fokus blant annet på klima, 
naturmangfold, miljøteknologi og institusjonsbygging fordrer bred innsats fra 
miljøforvaltningen. 

Planlegging etter plan- og bygningsloven skal bli et bedre redskap for utviklingen av samfunnet, og 
sikre at bærekraftsperspektivet ligger til grunn for planleggingen.  

Miljøforvaltningen skal bidra til å styrke miljøkvaliteter i landskapet og rettlede kommunene og følge 
opp Den europeiske landskapskonvensjonen. 

Miljøforvaltningen skal bidra til satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK), en satsing 
som startet opp høsten 2009 i regi av Kommunal- og regionaldepartementet. 

Vi skal bidra til mer helhetlig satsing for miljøvennlig transport og en ytterligere samordning av areal- 
og transportpolitikken i by- og tettstedområdene. Plan- og bygningsloven skal brukes aktivt for å 
redusere utslippene av klimagasser fra transport- og byggsektoren. 

Det felles elektroniske kartgrunnlaget skal forbedres. Et viktig fokus i 2010 blir å se infrastrukturen for 
geografisk informasjon i Det europeiske felleskapet (INSPIRE) og Norge digitalt i sammenheng med 
videreutviklingen av areal- og miljødata. Arbeidet med de tre europeiske initiativene INSPIRE, 
jordobservasjon (GMES- Global Monitoring for Environment and Security) og rapporteringen av 
miljøinformasjon (SEIS – Shared Environmental Information) skal sees i sammenheng. Det skal føres 
en offensiv arealpolitikk som ivaretar viktige miljøhensyn. Strandsonen, fjellområdene, bymarker og 
grøntområder i byene vil ha spesiell oppmerksomhet. Programmet ”Livskraftige kommuner” fases ut i 
2010 og det blir rettet spesielt fokus på tiltak som kan styrke kompetansen i kommunene, blant annet 
for nye krav knyttet til klima, Plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven. Programmet 
”Framtidens byer” skal videreutvikles og det skal sees på koblingen mellom programmet Klimaløftet 
og kommunesatsingen.  
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Arbeidet med miljødata, både internt i miljøforvaltningen og i forhold til sektorene, skal intensiveres. 
Plan- og arealdata inngår i dette. Det skal foretas evaluering av hvordan miljødatasamordningen 
fungerer i dag, og med dette som utgangspunkt utvikles en plan for det videre arbeid med miljødata. 
Norge digitalt og IKT-kompetansen i Kartverket blir viktig. På bakgrunn av de behovene som vil 
komme til uttrykk i mer langsiktige planer for miljødata og IKT-samordning, vil en mer omfattende 
omlegging av ansvar og roller bli vurdert.  
 
Det skal være god sammenheng mellom kart- og miljødata, nøkkeltall og temainformasjon i 
Miljøstatus.   
 
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. 
Kartleggingsrapporten ”Katalog over miljøforvaltningens kunnskapsbehov for perioden 2010-2014” 
skal brukes konstruktivt og tidsnok i arbeidet med å spisse problemstillingene og kunnskapsbehovene. 
Det legges stor vekt på at resultatene fra forskningen blir formidlet på en hensiktmessig og forståelig 
måte. 
 
For å nå de nasjonale og internasjonale miljømålene må miljøpolitikken i større grad bli en vesentlig 
del av andre departementers prioriteringer. Vår rolle som pådriver i dette arbeidet skal prioriteres 
høyere.  
 
Miljøverndepartementet og etatene skal ivareta en pådriver- og informasjonsrolle som sikrer best 
mulig oppslutning og interesse for miljø og arbeide for mer bærekraftig produksjon og forbruk, 
holdnings- og adferdsendringer, grønnere leveransekjeder og mer miljøvennlige investeringer.  
 
Departementet arbeider for tiden med to grep for å styrke sin pådriver- og informasjonsrolle. I et 
kommunikasjonsprosjekt vil departementet søke å finne fram til en bedre og mer samordnet 
kommunikasjonsstrategi for miljøforvaltningen. Her vil en særlig ha fokus på synergieffekter og 
hvordan vi kan ta i bruk nye virkemidler. I et annet prosjekt som foreløpig har fått arbeidstittelen 
”Sammen om miljø”, vil en legge vekt på å gjøre miljøpolitikken mer relevant for folk flest. Det vil 
legges vekt på å invitere folk til selv å være med på å gjøre Norge til en miljønasjon. På den måten vil 
en kunne supplere den større miljøpolitikken med det lille og gjennom det lille få til mer av det større.  
 
Av mer konkrete informasjonsoppgaver det må settes av ressurser til, nevnes: 

• Miljømobilisering og kommunikasjon rettet mot flere målgrupper 
• Fotoweben 
• Klimaløftet 
• Naturmangfold og markeringen av FNs naturmangfoldår 
• Forbrukerinformasjon om miljøgifter 
• Prosjektet ”Den naturlige skolesekken” skal styrkes og videreføres i utvalgte kommuner.  

 

Prinsippene i revidert etatsstyringshefte skal gjennomføres på alle nivå i Miljøverndepartementet og 
etatene. Hovedansvarlig fagavdeling i Miljøverndepartementet 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.  

Oppgaver som ikke får plass innenfor tilgjengelig ressursramme skal konkretiseres og avklares 
gjennom styringsprosessen.  
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Arbeidet som er satt i gang med mål og indikatorer skal resultere i et nødvendig antall mål og 
indikatorer av tilstrekkelig kvalitet og relevans. Målene skal utformes slik at de kan etterprøves, og på 
en egnet måte gjenspeile departementets ulike ansvarsområder. Dette er også nødvendig for å få 
tilstrekkelig utbytte av risikostyringsarbeidet. Utviklingen av nye mål og indikatorer skal ha en nær 
kobling til arbeidet med miljødata. 

Risikoanalysene er i god gjenge, og miljøforvaltningen skal arbeide videre i dette sporet, fullføre 
integreringen i mål- og resultatsstyringssystemet og sørge for å beherske systemet fullt ut. De 
overordnede risikoanalysene som er gjennomført i 2007, 2008 og 2009 skal følges opp. I tillegg skal 
det i 2010 gjennomføres nye overordnede risikoanalyser, jf. samlet oversikt nedenfor. Etatene trekkes 
inn i dette arbeidet, eventuelt i diskusjonen om risikoreduserende tiltak.  

Nye risikoanalyser skal gjennomføres på følgende arbeidsmål i 2010. 
Resultatområde 1, underområde 1, Nasjonalt resultatmål 1, Arbeidsmål.6: Etablere et representativt nettverk av marine 
verneområder innen de ulike biogeografiske regionene i kyst- og havområdene gjennom nasjonal marin verneplan 
innen 2012. 
 
Resultatområde 4, underområde 5,Nasjonalt resultatmål 1,Arbeidsmål 1: Medvirke til å nå de nasjonale målene for 
svevestøv ved å sørge for reduserte utslipp fra stasjonære kilder og bedre miljøkvalitet på drivstoff,  

Resultatområde 5, underområde 3, Nasjonalt resultatmål 1, Arbeidsmål 2: Følge opp arbeidet med å integrere hensynet 
til miljø i norsk utviklingssamarbeid, med vekt på miljøforvaltningens ansvarsområde i programmet Olje for Utvikling 
og satsingen Ren Energi for utvikling og Handlingsplanen for miljørettet utviklingssamarbeid.  
 

Resultatområde 6, underområde 1, Nasjonalt resultatmål 1, arbeidsmål 10: Sikre god oppfølging av nasjonal 
strandsonepolitikk ved å oppfordre kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn til streng praksis ved behandling av 
dispensasjoner og planer i strandsonen langs sjø og vassdrag. 

 
 

 
3. KRAV TIL STATENS KARTVERK UNDER DET ENKELTE 
RESULTATOMRÅDE 
Statens kartverk skal sørge for etablering og drift av geografisk basisinformasjon (den nasjonale 
geografiske infrastrukturen), dvs. kart og elektroniske geodatatjenester til bruk på mange 
samfunnsområder. Den geografiske infrastrukturen benyttes blant annet for næringsutvikling og 
byggeaktiviteter, miljø- og ressursforvaltning, offentlig planlegging og utbygging, 
suverenitetshevdelse og beredskap, og for dokumentasjon av eiendomsforhold. Gode kart og 
posisjonsdata er nødvendig for sikker ferdsel på land, til sjøs, og i lufta. 
 
Sentralt i arbeidet med den geografiske infrastrukturen står 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 som et 
samfinansieringslag, av Statens kartverk, kommunene og andre store brukere under betegnelsen 
Geovekst. Flere av arbeidsmålene i tildelingsbrevet til Statens kartverk som vedrører basis geodata, 
avhenger av den planlagte samfinansieringen.  
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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), blant annet 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. 
 
Departementet ser det som en fordel å kunne basere organisering og drift av INSPIRE på en 
formalisert videreføring og utvidelse av det eksisterende geodatasamarbeidet Norge digitalt. 

3.1 Resultatområde 1 - 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 naturens 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 2010 en bevilgning på totalt 51,5 mill. kroner, fordelt med 
henholdsvis 14.17 mill. kr. over budsjettet til Statens Kartverk, 23.17 mill. kr. over 
Havforskningsinstituttet og 14.17 mill. kr. over NGU. Midlene er øremerket MAREANO. 
Programgruppen for MAREANO 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 sørge for sjømåling av de områdene som blir 
etterspurt i forbindelse med prioriterte områder i Forvaltningsplanen for Barentshavet- Lofoten 
(omfang og mål avklares etter intern budsjettfordeling i Mareano). Statens kartverk skal sørge for at 
innsamlede dybdedata blir kvalitetssikret, forvaltet og gjort tilgjengelig. 
Hvilke områder som skal prioriteres kartlagt i 2010, avklares gjennom styringsgruppens behandling av 
programgruppens forslag til aktivitetsplan for 2010. 

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 Direktoratet for naturforvaltnings og Fylkesmannens rolle knyttet til 
tilrettelegging for friluftsliv, blant annet 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 3.1.1.1 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 bidra med faglig ekspertise til arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner. 

3.3 Resultatområde 4 – Et stabilt klima og ren luft   
Klimaendringer  
Statens kartverk skal bidra til klimaforskning, med kunnskap, 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, blant annet EUs 
miljøsamarbeid og UNEP 
Arbeidsmål 1.3. EØS-midlene for 2009-2014 skal bidra til målrettet satsing innen miljø- og 
kulturarvsektorene i de nye medlemslandene i EU.  
Statens kartverk skal: 

• bidra med faglig ekspertise og erfaringer til Miljøverndepartementets arbeid med 
miljøforvaltningens innspill i MoU-forhandlingene om neste periode med EØS-midler. Statens 
kartverk må være klar for involvering i programutvikling i utvalgte land og sektorer, dette 
avhenger av resultatene av MoU-forhandlingene med hvert enkelt land. Arbeidsinnsats skal 
dekkes av en sentral budsjettpost under EØS-midlene; 

• vurdere etatens egen involvering i eventuelle programmer og prosjekter.  

Underområde 3: Geografisk retta miljøsamarbeid 
Arbeidsmål 1.1. Styrke klima- og miljøsamarbeidet under avtaler med Kina, Sør-Afrika og India og 
videreføre arbeidet rettet mot andre land, blant annet regionalt samarbeid overfor tidligere 
sovjetrepublikker (EECCA-landene).  
Se vedlegg om faste, løpende oppgaver. 
 
Arbeidsmål 1.2. Følge opp arbeidet med å integrere hensynet til miljø i norsk utviklingssamarbeid, 
med vekt på miljøforvaltningens ansvarsområde i programmet Olje for Utvikling og satsingen Ren 
Energi for Utvikling og Handlingsplanen for miljørettet utviklingssamarbeid. 
States 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 

Se for øvrig faste, løpende oppgaver. 

3.5. Resultatområde 6 – Planlegging for ei bærekraftig utvikling 

Underområde 3: Kart og geodata 
Statens kartverk må fortsette å utvikle samarbeidet med offentlige etater og private aktører. 
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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 å 
kunne gjennomføres i tråd med beskrivelsen. 
 
Arbeidsmål 7.1 Sørge for et nasjonalt 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 
• 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. 
 
Produksjonsmål i 2010 
1. Gjennomføre 80 kampanjer ved observatoriet i Ny-Ålesund, blant annet for bestemmelse av 

jordaksens stilling i verdensrommet. 
 
Arbeidsmål 7.2 Sørge for basis geodata for norske sjøområder. 
Statens kartverk skal:  
• arbeide for en helhetlig forvaltning av informasjon om administrative grenser for norske 

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. 

 
Produksjonsmål i 2010 
1. Måle 850 km2 i Svalbards kystfarvann 
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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 

3. . 
4. Utgi nye kart og tilsvarende kartceller i henhold til den nye utgivelsesplanen til Statens kartverk, 

herunder oppdatere og trykke ca. 90 kartnumre 
 
Arbeidsmål 7.3 Sørge for basis geodata for norske landområder. 
Statens kartverk skal: 
• arbeide for en helhetlig forvaltning av informasjon om administrative grenser for norske 

landområder; 
• 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 2010 
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. Fortsette å etablere felles kystkontur for å tilrettelegge for enkel sammenstilling av sjø- og 
landinformasjon 

5. Gjennom Geovekst-samarbeidet etablere 15 000 km² digitale høydedata (DTM) ved hjelp av 
flybåren laserskanning 

6. 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 

 
 
Arbeidsmål 7.4 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, elektronisk grunnbok og registeret for andeler i 
borettslag. 

 
Statens kartverk skal: 

• følge opp ny lov om eiendomsregistrering, herunder sørge for at kommunene avvikler restanser 
etter delingsloven; 
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• 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; 
• frikjøpe grunnboksinformasjon for kommunenes bruk til oppgaver etter matrikkelloven; 
• 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).  

 
Produksjonsmål i 2010 
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 
 
Arbeidsmål 7.5 Sørge for samarbeid om deling av geodata mellom offentlige etater. 
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. 
 
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. En viktig oppgave vil være å yte faglig støtte til kommunene om etablering 
og kontroll av teknisk kvalitet. Standardisering av plandata skal også ha et særskilt fokus. 
 
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;  

• 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, nasjonalt og internasjonalt. Statens kartverk 
skal bidra til at det blir utviklet og godkjent en utdypende spesifikasjon for det offentlige 
kartgrunnlaget; 

• sørge for at etatens kart og data blir sikret for ettertiden; 
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• 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 2010 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; 
• 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-STat-RApportering); 
• 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 temainfo 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. 
 
Arbeidsmål 7.6 Sørge for effektiv formidling av geodata. 
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 skal skje i samsvar med offentleglova. Det medfører at alle kvalifiserte 
formidlere av data skal likebehandles. 
 
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 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; 

• 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. 
 
 
 

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. 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 som sendes ut etter at tildelingsbrevet er sendt. 
 

Kravene her gjelder ikke risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) som er omtalt under arbeidsmål 
3. Forskjellen på disse analysene er at risikoanalysene knyttet til risikostyring gjelder analyser som 
skal bidra til at vi når våre arbeidsmål og til å gjennomføre tiltak, prosjekt, prosesser og lignende som 
følger av arbeidsmålene, blant annet knyttet til oppfyllelsen av de krav som er stilt i tildelingsbrevene. 
ROS-analyser som er tatt opp under arbeidsmål 3, gjelder analyser av beredskapssituasjonen og 
krisehåndtering, hvor formålet er å identifisere uønskede hendelser som kan skape krisesituasjoner for 
virksomheten, årsaken til disse og konsekvenser av dem. På bakgrunn av dette utarbeides tiltak for å 
forhindre at årsakene oppstår samt redusere konsekvensene av en uønsket hendelse. Dette er en basis 
for beredskapsarbeidet i etatene.” 

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

• samarbeide med Miljøverndepartementet og de øvrige etatene i å utarbeide strategiske mål for 
IKT i miljøforvaltningen for 2011-2013;  

• delta i temamøter og prosess for utvikling av felles verktøy for systemutvikling og forvaltning 
• følge opp nasjonale mål for felles IKT-arkitektur i offentlig sektor, nasjonal eID og bruk av 

AltInn ved produksjon og tilgjengeliggjøring av elektroniske tjenester; 
• følge opp nasjonale retningslinene for informasjonssikkerhet. Departementet understreker 

etatenes ansvar for å følge opp arbeidet i egen etat og dokumentere resultatene overfor 
departementet.  Det skal gjennomføres klassifisering og/eller verdivurdering av hvilken 
informasjon, IKT-systemer og infrastruktur det er nødvendig å beskytte, samt at det skal 
gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser for informasjon, systemer og infrastruktur som er 
klassifisert og/eller verdivurdert som kritisk for etaten, i tråd med tilbakemeldinger 
Riksrevisjonens allerede igangsatte oppfølging.  Det skal særlig legges vekt på å dokumentere 
og gjøre tiltak for å beskytte eventuell samfunnskritisk informasjon, IKT-systemer og 
infrastruktur etaten har ansvar for.  

• bidra til å sikre og videreutvikle Miljøstatus i Norge som hovedkanal for informasjon om 
miljøets tilstand og utvikling og registrere referanser til relevant miljøinformasjon i 
Miljøreferanser;  
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• sørge for å gjennomføre handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser 
i egen etat.  
 

Nettverket for IKT skal videreføres i 2010. Nettverket for IKT skal i samarbeid med 
Miljøverndepartementet ledes av Riksantikvaren første halvår 2010. Tilsvarende skal Klima- og 
forurensningsdirektoratet lede arbeidet annet halvår 2010.  
 
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 
Miljøverndepartementet; 

• gjennomføre en til to beredskapsøvelser i 2010. Sentrale dokumenter på beredskaps- og 
sikkerhetsfeltet skal revideres.  

Underområde 2 Sektorovergripende arbeid  
Arbeidsmål 1 Sørge for at forskning og overvåking gir tilstrekkelig god kunnskap om miljøspørsmål. 
 
Statens kartverk har en rekke oppgaver som er med å underbygge dette arbeidsmålet. Dette er omtalt 
ovenfor, se arbeidsmål 7.1, 7.2 og 7.3.  
 
Arbeidsmål 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;   
• styrke formidling av faktakunnskap om klimaendringer og bistå Miljøverndepartementet i 

arbeidet med ”Klimaløftet”.  
 
 
4. OPPDRAGSLISTE 2010 
Frist 
Res omr 7 
Tverrgående 
virkemidler/ 
fellesoppgaver 

Oversende oversikt over hva som er planlagt på 
beredskapsområdet i 2010. 
 
 
Rapportere til Miljøverndepartementet fra 
beredskapsøvelser i 2010. 
 
Rapportere til Miljøverndepartementet om status på 
sikkerhetsituasjonen i etaten (med basis i 
sikkerhetsloven). Ved behov skal det tilrettelegges for 
inspeksjoner fra Miljøverndepartementet av 
forbyggende sikkerhet. 
 
 

Sammen med 
årsrapporten 
for 2009 
 
Fortløpende 
 
1. juni 2010 

Res.omr. 7, 
underområde 1 

Brukerundersøkelser innenfor sentrale politikkområder 
og grenseflater for etaten. 

- Oversikt over gjennomførte og offentliggjorte 
brukerundersøkelser i 2010. 

- Gjennomføres ikke brukerundersøkelser i 2010, 
oppgis hvilke undersøkelser som planlegges og 
når de skal gjennomføres. 

Sammen med 
årsrapport 
2010 
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Res.omr. 7, 
underområde 1  

Felles IKT-arkitektur. 
- Rapportere etatenes bruk av DIFIs felles 

infrastruktur, herunder felles eID og elektronisk 
signatur for nye tjenester på nett og etatens 
planer for utfasing av egne eID løsninger på 
eksisterende tjenester. Fortsatt bruk av egne 
eID-løsninger skal grunngis. 

- Rapportere og grunngi tilfeller hvor en ikke 
velger å bruke Altinn for tjenester mot 
næringsliv og publikum. 

Sammen med 
årsrapport 
2010  

7.Tverrgående 
virkemidler/ 
fellesoppgaver 

Utarbeide rapport som viser utviklingen av antall 
årsverk i Statens kartverk som er lønnet av midler fra 
henholdsvis Miljøverndepartementet og JD for årene 
2005 – 2009. 

01. april 2010 

7.Tverrgående 
virkemidler/ 
fellesoppgaver 

I forbindelse med oppdrag i regi av Klima- og 
forurensningsdirektoratet om miljødata skal Statens 
kartverk parallelt utarbeide forslag som viser hva 
Statens kartverk kan bidra med når det gjelder IKT-
løsninger innenfor realistiske rammer. Dette gjøres i 
dialog med Klima- og forurensningsdirektoratet. 

3. mai 2010 

Res omr 7 
Tverrgående 
virkemidler og 
oppgaver 

Bistå Klima- og forurensningsdirektoratet når det 
gjelder følgende oppdrag: 
-Gjennomføre en intern gjennomgang av EEA-
nettverket for rapportering til Europa, den nasjonale 
rollen nettverket har og muligheten for å utvikle og 
styrke dette nettverket i forhold til nasjonal 
miljødataamordning og internasjonal rapportering.  
Tilsvarende bistå Klima- og forurensningsdirektoratet i 
en gjennomgang av dagens ”autorisering” av 
miljødata.. Gjennomgangen skal klargjøre om ansvaret 
er tydelig nok når det gjelder å sikre at alle data som 
rapporteres er autoriserte offisielle norske data. (Det er 
viktig å understreke at i et slikt system, skal etatene og 
andre dataleverandører fortsatt ha fagansvar på sine 
respektive områder, selv stå for kvalitetssikring og 
rapportering og være vindu mot brukerne.) 
 
-Som en del av arbeidet med ovennevnte gjennomgang 
skal Klima- og forurensningsdirektoratet gjennomføre 
en intern vurdering av arbeidet med Miljøreferanser, og 
se på hvordan dette har fungert i forhold til formålet 
med Miljøreferanser.  
 

Første versjon 
1. desember 
2009  
 
 
Endelig 
versjon 
inkludert 
synspunkter 
fra alle etatene
15. mars 2010 

Res omr 7 
Tverrgående 
virkemidler og 
oppgaver 

Bistå Klima- og forurensningsdirektoratet i arbeidet 
med å gjennomføre en intern gjennomgang av 
Miljøstatus med utgangspunkt i formålet om at 
Miljøstatus skal være en felles portal til bruk for alle 
etatene og hvor Klima- og forurensningsdirektoratet 
har redaktøransvaret. Det skal oversendes en rapport til 
Miljøverndepartementet om hvordan dette har fungert. 

Første versjon 
1. februar. 
Endelig 
versjon 3. mai 

 
 

 15



  

5. BUDSJETT OG FULLMAKTER 

5.1. Tildeling og budsjettforutsetninger 
Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med bevilgningsreglementet, Prop. 1 S (2009–2010) og 
Stortingets forutsetninger for bevilgningene. Midlene skal for øvrig disponeres i samsvar med 
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. 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 2010. Departementet legger til 
grunn at Statens kartverk 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 2010 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 2010: 
   (i 1000 kr) 

Kap 
1465  

Statens kartverk, arbeid med nasjonal 
geografisk infrastruktur 

  

    
Post    
21 Spesielle driftsutgifter, 

kan overføres 
 403 445 

 Sum kap 1465  403 445 
    

Kap 
2465  

Statens kartverk   

   
Post   
24.1 Driftsinntekt - 893 445  
24.2 Driftsutgift, overslagsbevilgning   880 134  
24.3 Avskrivning     10 831  
24.4 Renter av statens kapital       2 480  
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 
 

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 kartverk, arbeid 

med nasjonal geografisk infrastruktur, post 21 Spesielle driftsutgifter, 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. 
 
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 kartverk, arbeid med nasjonal 

geografisk infrastruktur, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 2465 Statens kartverk post 45 
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold. Se også vedlegg 2 punkt 3.2.3. 

 
 
6. STYRINGSKALENDER 
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 
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oppsummering under det enkelte resultatområde ved rapportering pr. 31. august og 31. desember i 
2010. Denne oppsummeringen kommer i tillegg til rapportering på resultatkrav i tildelingsbrevet. 

Frister for rapporteringer i 2010 er: 

Avviksrapportering 1. juni 2010 
Foreløpig årsrapport 20. september 2010 (økonomi), 5. oktober 2010 (resultatrapport) 
Endelig årsrapport 7. februar 2011 
 

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 2010 er 1. mars 2011. 

Oversikt over etatenes koordineringsoppgaver er tatt inn i ”Faste, løpende oppgaver for 2010”. 
 
OVERSIKT OVER VEDLEGGENE 
Vedlegg 1: Møteplan 2010 
Vedlegg 2: Tillegg til kap. 5 Budsjett og fullmakter. 
 
 

mailto:Anne.Lise.Tommervik@md.dep.no
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