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Det er sagt og 
skrevet…

…mye om…





Men, meg bekjent aldri 
knyttet opp til…

…matrikkelen som nasjonal felleskomponent og 
kommunesammenslåing.

Det har jeg tenkt å gjøre noe med her i dag.

Så derfor skal jeg si noe om:
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Del 1
Matrikkelen som nasjonal felleskomponent I



Nasjonale felleskomponenter:

• Felles byggeklosser som alle offentlige virksomheter kan dra 
nytte av når de utvikler sine digitale tjenester

• Gjenbruk av funksjonalitet og data

• Bidra til at tjenestene som utvikles blir mer gjenkjennbare for 
brukerne



• Nasjonale grunndataregistre innenfor hver sine 
informasjonsdomener:

• Primærrolle: Dataene som lagres her gjenbrukes av ulike 
tjenester

• Løsningskomponenter

• Primærrolle: Funksjonalitet som tilbys i form av sluttbruker-
og/eller applikasjonstjenester



• De eksisterende nasjonale felleskomponentene forvaltes av 
ulike virksomheter underlagt forskjellige departementer.

• Noe som gir utfordringer knyttet til samordning og 
sammenheng mellom felleskomponentene

«Veikart for nasjonale felleskomponenter» for å synliggjøre 
sammenhenger og skape forutsigbarhet 

http://www.difi.no/sites/difino/files/veikart-
rapport_skate_02.14.pdf

• Se også Digitaliseringsrundskrivet: 
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Digitaliseringsrund
skrivet/id766322/

http://www.difi.no/sites/difino/files/veikart-rapport_skate_02.14.pdf
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Digitaliseringsrundskrivet/id766322/


«Veikart for nasjonale 
felleskomponenter»



Del 2
Skate





Del 3
Matrikkelen som nasjonal felleskomponent II



Den 1. januar 2012 flyttet 
Petter Northug jr. og….



…ca
6750 andre innbyggere i 1729 Inderøy og 1723 
Mosvik. De flyttet til 1756 Inderøy.

Kanskje ikke en flytting som medførte det helt 
store «pakke ned og pakke opp» arbeidet for den 
enkelte innbygger. 

Men, for de som foresto «den digitale flyttingen» 
var det en jobb som skulle gjøres på kort tid.

Og hva det innebar for matrikkelen å være 
nasjonal felleskomponent, trådde tydeligere frem 
dette årsskiftet



Helt kort fortalt, «digitale kommuneendringer» 

før                                         og                etter 2010:



FolkeregisteretEnhetsregisteret Matrikkelen

Tre nasjonale basisregistre

Kommunene

(og mange flere)

Grunnbok

Tinglysing Formidling

Nødetatene

Bud-
tjenester

(og mange flere)

Og de digitale sammenhenger er atskillig mer 
komplisert enn vist på forrige bilde:

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://o2i.telonera.com/hvordan-fa-en-jobb-pa-verdens-budtjenester&ei=7rhcVMD2LMrtO-eSgNAI&bvm=bv.79184187,d.d2s&psig=AFQjCNH45Xeb9ErUs8iGE4Av6U-4Pa_wAQ&ust=1415449185229972
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://o2i.telonera.com/hvordan-fa-en-jobb-pa-verdens-budtjenester&ei=7rhcVMD2LMrtO-eSgNAI&bvm=bv.79184187,d.d2s&psig=AFQjCNH45Xeb9ErUs8iGE4Av6U-4Pa_wAQ&ust=1415449185229972


«Arbeidsplan» for 
kommunene siste ca halve 
året (1)



«Arbeidsplan» for 
kommunene siste ca halve 
året (2)



Innspurten i romjula



Del 4
Hva har Kartverket gjort med bakgrunn i dette?



Vi sitter etter to sammenslåinger 
siden 2010 med en ganske unik 
kompetanse, fordi;



Vi oppfattet også – før «kommunereform» ble en 
nasjonal politikk – at det kunne komme flere 
større kommunesammenslåinger enn de to vi 
hadde gjennomført til da siden 2010



Skate

Kartverket tok derfor i 2013 et initiativ i Skate. 
Med bakgrunn i dette ble det nedsatt en 
arbeidsgruppe hvor de fleste medlemmene i Skate 
deltok. Arbeidsgruppen har kommet opp med 
diverse forslag knyttet til «digital forberedelse og 
gjennomføring» av en kommunereform.



Foreløpig internt i 
Kartverket

I årets tildelingsbrev har vi fått oppgaven:



Ja, det var det jeg hadde om Petter Northug jr., 
matrikkelen som nasjonal felleskomponent og 
kommunesammenslåing



Takk for meg!

Følg med på 

www.kartverket.no.

Abonner på våre nyhetsbrev!

-------------------------

”Kjøp jord – den slags 

lages  ikke lenger”
Mark Twain

http://www.statkart.no/

