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Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev for 2018 - økt bevilgning til forvaltning av 
plandata 

1. Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrevet for 2018, tillegg 
nr. 2 til tildelingsbrev og Prop. 1 S (2017-2018). 
 
 

2. Styrking og justering av oppdrag 9 

Kartverket er i tildelingsbrevet gitt en bevilgning på 1,8 mill. kroner over KMDs eget kapittel 
500, post 21 for å løse oppdrag 9. Denne økes med 200 000 kroner og spesifiseres på 
følgende prosjekt: 

 200 000 kroner til kurs og workshop i forvaltning av digitale planregistre  
 

I tillegg overføres resterende midler fra arbeidet "til plankartjuridisk bistand til KMD" (antatt 
cirka 60 000 kroner) til arbeidet med digitale planregistre, slik at samlet bevilgning nå er 660 
000 kroner. Som omtalt i tillegg nr. 2 kan Kartverket avvike fra denne fordelingen mellom 
prosjektene etter avtale med KMD. 
 
 

3. Justerte budsjettildelinger for 2018  

Kartverket er dermed tildelt følgende samlede utgiftsrammer over kap. 500 post 21 for 2018 
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Side 2 
 

Kap. 500   Kommunal- og moderniseringsdepartementet (tall i tusen kr) 

 Post Betegnelse Budsjett 2018 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres,  2 000 
   

Dette er fordelt på følgende prosjekter 

 240 000 kroner til plankartjuridisk bistand til KMD (tilsvarende 20% lønn + 
reisekostnader)  

 800 000 kroner til arbeid med DOK og geointegrasjon  

 300 000 kroner til arbeid med geosynkronisering  

 660 000 kroner til kurs og workshop i forvaltning av digitale planregistre  
 

4. Rapportering og resultatoppfølging 

Oppfølging og rapportering skal følge de krav og forutsetninger gitt i tildelingsbrevet til 
Kartverket for 2017 av 22. desember 2017.  
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