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Agenda 

1. Bakgrunn for Kartverkets rolle 

2. Vedtatte sammenslåinger  

3. Erfaringer og utfordringsbildet  

4. Hvordan jobber Kartverket 

5. Hvordan skal kommunene forberede seg 

 

 

 



Kartverkets erfaringer  

– etter innføring av matrikkelen 

• Inderøy og Mosvik  2012 

• Harstad og Bjarkøy  2013 

• Sandefjord, Andebu og Stokke  2017 

 

• Alt har gått bra matrikkelmessig 

• Sammenslåing griper inn i mange IKT 

systemer 

• Så behovet for en nasjonal samordning 

 

 



Årets tildelingsbrev 

• Oppdrag 3.3.7: 
 
 
 
 

 

 

• Oppdrag 3.3.8: 

 



Overordnet 
 
• Kommune- og regionsammenslåinger gjennomføres ALLTID 1. 

januar  

 

• Hovedprinsipp ved sammenslåing/endring av kommuner = 
nytt kommunenummer 

 

• Sammenslåing av fylker = nytt fylkesnummer  

• Gir nye kommunenummer for alle kommuner i nytt fylke 

 

 

 

 

 



Vedtak og veien videre 

Stortingsvedtak 8. juni 2017; 

• Innen 1. januar 2020: 

• 354 kommuner 

• 11 regioner 



Utfordringsbildet/ erfaringer 

Statlig sektor 

• Gjennom erfaring fra sammenslåing 2017 (SAS) har nasjonale etater 

kontroll på den tekniske utfordringen 

 

• Datamengde er utfordringer i 2018 og 2020  

 



Erfaringer fra kommuner 

 

 

• Stor (større en estimert i oppstart) kostnad 

 

• Krevende å drive omstilling og drift parallelt  

 

• Ha riktig fokus på kritiske oppgaver. MÅ, BØR, KAN – lister  

 

• Regelverk rundt anskaffelse en viktig faktor 
 

• Innføring av nye systemer og rutiner tar tid  tidsbruk går opp en periode 
 

• Hver sammenslåing, sin egen prosess  

 

 



Utfordringsbildet 

Kommunesektoren: 

• Fokus på IKT utfordringene, sammen med 

organisasjonsutviklingen  

 

• Stor variasjon i kommunenes digitale modenhet 

 

• Variasjon i kapasitet og kompetanse 

 

• Stort behov for informasjon 

 

• Vil ha behov for ekstern assistanse 

  

• Kartlegging viser at kommuner har opptil 600 

fagsystemer som bruker kommunenummer 



Utfordringsbildet 

Privat sektor 

• Erfaring viser at kommuner trenger 

støtte fra sine leverandører i prosesser 

 

• Erfaring fra kommunereformer i Finland 

og Danmark peker på 

kapasitetsutfordring hos 

systemleverandører  

 

• Hvordan er bildet i Norge? 

 

 

 



Hvordan jobber Kartverket 
 

Forbedringer teknisk løsning - Matrikkelen 

• For 2017 - Sandefjord tok tilbakeføringen 7 timer, med 1.3 millioner endringer 

• For 2018 (kommuner og region) anslår vi 13 millioner matrikkelen endringer  

• For 2020 anslår vi 91 millioner endringer i matrikkelen 

 

• Så vi må få dette til å gå rasker slik at vi er ferdig med sammenslåingene 01.01! 

 

 



Hvordan jobber Kartverket 

Teknisk løsning - Marty 



• Koordinator for statlige funksjoner og rådgiver overfor kommunene knyttet til 

reformene. 

 

 Samle inn, samordne og distribuere informasjon 

 «Sjekkliste» for kommunesammenslåing i IKT sammenheng 

www.kartverket.no/kommunereform/sjekkliste  

 Samordningsforum 

 Bilaterale møter  

 Kontaktpunkt for alle involverte parter 

 Samarbeider med FM, KS, Skatteetaten,  

Brønnøysund Reg og KMD 

 

 

Hvordan jobber Kartverket 

Kartverket som IKT koordinator for digital samordning 

http://www.kartverket.no/kommunereform/sjekkliste


Hvordan skal komm. forberede seg 
www.kartverket.no/kommunereform 



Hvordan skal komm. forberede seg 

• Videreutviklingsarbeid i gang 

• Organisering på kommune – region – grensejustering 

• Tjenesteområde  

• Organisasjon 

• Lagring av søk/ filtrering 

• URL- for hver oppgave 

 

Kartverkets sjekkliste 



Hvordan skal komm. forberede seg 

Matrikkel- eiendomsfaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kommunen får nytt 
kommunenummer, eiendommene får 
nye gårdsnummer 

 

• Veinavn og adresser blir berørt der 
disse er like 
 

• Kvalitetsheving av matrikkelen – ikke 
avvik mellom matrikkel og grunnbok  

 



Hvordan skal komm. forberede seg 

Matrikkelfaget - gårdsnummer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kartverket godkjenner nye 
gårdsnummer 

• Hovedprinsipp  kommune 

med flest matrikkelenheter 
beholder sin gnr- serie 

• Legger inn prefiks på neste 
ledige hundretall på 
gårdsnummer 

 



Hvordan skal komm. forberede seg 

Matrikkelfaget – adresser – og kretser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Like adressenavn 

 

• Like adressekoder  

 

• Like kretsnavn 

 

• Like kretskoder  

 
 

 

  



Hvordan skal komm. forberede seg 

Matrikkelfaget – kvalitetsheving matrikkel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Grunnboka og matrikkel må ha samme innhold  samme 

eiendommer 

 

• Avvikslister vil bli sendt ut – f.eks; 



Avsluttende punkter 

• Statlige/nasjonale register blir klare i 

tide slik at kommunene får tilgang til 

oppdaterte data 

 

• Forankre arbeidet med 

digitaliseringsarbeid høyt i 

organisasjonen 

 

• Start kartleggingen tidlig – kommune 

og regionreform går langt utover 

matrikkelfaget! 

 

 

 



Ta kontakt! 

Prosjektleder Teknisk koordinator; 
Bernt Audun Strømsli 

bernt.audun.stromsli@kartverket.no 
Tlf: 32 11 87 84 / 93 60 34 25 

 

 

Prosjektleder Matrikkelutvikling; 
Wenche Rognås 

wenche.rognas@kartverket.no 

Tlf: 32 11 84 42 / 99 74 79 44 

 

Kommunikasjonsrådgiver; 
Tiril Beatrix Uglum 

tiril.beatrix.uglum@kartverket.no 

Tlf: 32 11 84 48 / 41 32 43 10 
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