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Litt om kommunereform/
kommunesammenslåing
Litt om kommunereform/
kommunesammenslåing

•Inndelingsloven regulerer fastsetting og endring av 
kommunegrenser
•KMD anbefaler at det går 18 mnd fra vedtak til sammenslåingen 
trer i kraft ved nyttårsskifter.

•Meldingsdel-i kommuneproposisjonen  2015  prop 95 S sier 
imidlertid ingenting om IKT.

•De fleste, dersom det går slik regjeringen vil, tre i kraft ved 
årsskiftene 2017/2018-2019/2020

•Dersom reduksjon til 100? 200? Kommuner; mye arbeid framover 
for mange.
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Behov for å formalisere?Behov for å formalisere?

• Inndelingsloven omhandler ikke de nødvendige 
IKT-prosesser i forbindelse med kommune-
endringer.



Hva skal fremtidens 
matrikkelnummerering 
være?

Hva skal fremtidens 
matrikkelnummerering 
være?
Siden 1994 har vi i praksis bare håndtert endringer mellom 
to og to kommuner. Siden da er Norge betydelig ”digitalisert”.

Et viktig spørsmål med en ny kommunereform nå er hvordan 
vi skal håndtere fremtidig matrikkelnummerering, når f.eks. 
6 kommuner slår seg sammen. Hvem av de 6 med gnr 1, 
bnr. 1 får beholde dette, og hvordan reagerer de 5 andre?

Kan vi eventuelt ”fryse” dagens matrikkelnummerering? 



Hvor mange Storgata kan 
det være i samme 
kommune?

Hvor mange Storgata kan 
det være i samme 
kommune?
F.eks. fire kommuner som diskuterer sammenslåing har alle 
Storgata og Kirkegata. Kanskje har flere forretninger i alle 
disse kommunene navn som bygger på vegnavnet (noen 
ganger også adressenummeret – f.eks. ”Storgata 10”). 

Kan nye storkommuner ha flere like vegnavn? Hvis ikke, 
hvilken beholder navnet sitt, og hvordan komme frem til det? 
Vil det komme opp krav om økonomisk kompensasjon fra 
forretninger som må skifte adresse?



Prinsipp for 
kommunenummer
Prinsipp for 
kommunenummer
•SSB har delegert ansvar fra KMD
•Nytt kommunenummer/navn vedtatt i kongelig 
resolusjon ….
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Den digitale verdenDen digitale verden

1993



Matrikkelen en nasjonal 
felleskomponent
Matrikkelen en nasjonal 
felleskomponent

SKATE: Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning

eit samarbeidsråd som skal bidra til at digitaliseringa av offentleg sektor blir 
samordna og gjev gevinstar for innbyggjarar, næringsliv og forvaltninga.

•Deltagere er direktørene i:
Brønnøysundregistrene ,Skattedirektoratet ,

Kartverket ,Difi ,Nav ,Helsedirektoratet, Politidirektoratet ,Lånekassen ,
Statistisk sentralbyrå og KS /KommIT

•Nasjonale felleskomponenter:
•Matrikkelen, Enhetsregisteret, Folkeregisteret, ID-porten og AltInn. 

•Veikart for nasjonale felleskomponenter



SamspillSamspill

FolkeregisteretEnhetsregisteret Matrikkelregisteret

Tinglysing

Grunnbok

Formidling
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Nødvendig 

kvalitetsheving i 
matrikkel, grunnbok 
– og evt hos andre



Noen eksempler på 
kvalitetshevinger
Noen eksempler på 
kvalitetshevinger
• Man kan ikke ha matrikkelenheter under  
sammenslåing.

• Matrikkelnummer på aktive matrikkelenheter må 
samsvare med grunnbok.

•Matrikkellovens forskrift § 51om entydig 
adressering må være oppfylt.
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Sammenkoblingen mellom 
løsningene er tett
Sammenkoblingen mellom 
løsningene er tett

Kommunestrukturen er en integrert del av 
infrastrukturen i den enkelte etat og endringer i 
kommunestrukturen medfører derfor behov for 
endringer både teknisk/systemmessig og 
administrativt.



Kommunenummer i seg 
selv en utfordring
Kommunenummer i seg 
selv en utfordring

Kommunenummer benyttes utstrakt som nøkkel 
eller som identifikator i en rekke offentlige 
registre, systemer og løsninger for å sammenstille 
informasjon. Korrekt sammenstilt informasjon er 
avgjørende for forvaltningen og publikums tillit til, 
og bruk av, løsningene.



En kommunesammenslåing vil 
på IKT- området være svært 
omfattende

En kommunesammenslåing vil 
på IKT- området være svært 
omfattende

•Det er ikke uvanlig med 180-200 forskjellige 
systemer i hver kommune. De større kommunene 
kan ha opptil 600. 

• Dette vil bli mer utfordrende jo flere 
kommunesammenslåinger som foregår parallelt.
•Hva med avtaler med forskjellige 
systemleverandører?
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TekniskTeknisk

• Utvikler en løsning som skal være i stand 
til å takle mange parallelle og store 
endringer

•Planlagt klar for testing februar/mars 2015



Arbeidsgruppe SKATE 
høst 2013-vår 2014
Arbeidsgruppe SKATE 
høst 2013-vår 2014
NAV
Helsedirektoratet
Skatteetaten / Folkeregisteret
Brønnøysundregisteret/enhetsregisteret
KS/ KommIT
Difi
SSB
Lånekassen
Politidirektoratet
Kartverket

Forstudierapport er oversendt KMD 



Hovedmål:Hovedmål:

• Avdekke avhengigheter 
mellom offentlige registre og 
tjenesteleverandører.

• Registereiere og etater skal 
være forberedt på hva en 
større kommuneendring kan 
innebære.

• Anbefale tiltak.
• Gjøre KMD oppmerksom på 

utfordringer knyttet til 
kommuneendringer.



• Forprosjektet forslår at 
KMD etablerer et nasjonalt 
operativt program 
inklusive finansiering for å 
koordinere og samordne 
prosjekter/løsninger innen 
følgende fire områder;
– Prosesser og avhengigheter
– Systemer og registre
– Kommunene
– Informasjon
, samt en detaljert tidslinje 

for å realisere reformen.

Forslag til løsningerForslag til løsninger



”Sykt” travelt!”Sykt” travelt!

Takk for meg.


