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AgendaAgenda

• Kartverkets erfaringer fra tidligere sammenslåinger

• Dette gjør Kartverket i 2017 

• Kartverkets sjekkliste for kommunene

• KS-rapport: Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing

• Fylkeskartkontorene



OverordnetOverordnet
• Kommune- og regionsammenslåinger gjennomføres ALLTID 1. januar 

• KMD anbefaler at det går minst 18 måneder fra vedtak til sammenslåingen trer i kraft 
ved nyttårsskifter

• Hovedprinsipp ved sammenslåing/endring av kommuner = nytt kommunenummer

• Hovedprinsipp for fylker er nytt fylkesnummer, dvs. også nytt kommunenummer

• Det ble fattet stortingsvedtak den 8. juni 2017 om at innen 1. januar 2020 vil det være: 

�354 kommuner

�11 regioner



Kartverkets erfaringer – etter 
innføring av matrikkelen
Kartverkets erfaringer – etter 
innføring av matrikkelen

• Inderøy og Mosvik � 2012
• Harstad og Bjarkøy � 2013
• Sandefjord, Andebu og Stokke � 2017

�Alt har gått bra matrikkelmessig!
�Vi har høstet gode erfaringer som tas inn i arbeidet 

med reformene videre
�Sammenslåing griper inn i mange IKT systemer

• www.kartverket.no/kommunereform/

• Kartverket utviklet en teknisk løsning i 2016 for å 
håndtere kommuneendringer i matrikkelen så smidig 
som mulig, og for å gi eksterne aktører tilgang til 
matrikkeldata før selve sammenslåingstidspunktet.



Ivaretar matrikkelen som nasjonal felleskomponent

• Fire parallelle kommunesammenslåinger pr. 1.1.2018:
�Hof + Holmestrand = Holmestrand
�Nøtterøy + Tjøme = Færder 
�Larvik + Lardal = Larvik 
�Rissa + Leksvik = Indre Fosen

• En regionsammenslåing pr. 1.1.2018:
�Nord-Trøndelag + Sør-Trøndelag = Trøndelag

Dette gjør Kartverket i 2017 (1)Dette gjør Kartverket i 2017 (1)



Ivaretar matrikkelen som nasjonal felleskomponent

• Den tekniske kommuneendringsløsningen som ble utviklet i 2016 videreutvikles. 
Løsningen har fått navnet Marty.

• Status videreutvikling i 2017:
�Ivaretar regionreformen
�Større datamengder
�Utvikling og testing pågår
�Settes i produksjon 1. nov.

• Aktører som trenger tilgang til matrikkeldata før sammenslåingene faktisk skjer 
nyttårshelgen, eller har behov for å teste sine systemer, kan koble seg til Marty.
Testserver med Marty for de eksterne vil være tilgjengelig i slutten av september.

Dette gjør Kartverket i 2017 (2)Dette gjør Kartverket i 2017 (2)



Kartverket som IKT koordinator for digital samordning

• 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 og KMD

Dette gjør Kartverket i 2017 (3)Dette gjør Kartverket i 2017 (3)



Kartverkets sjekklisteKartverkets sjekkliste

• Videreutviklingsarbeid i gang

• Organisering på kommune – region – grensejustering

+ tjenesteområde 



KS-rapport: Digitale konsekvenser 
av en kommunesammenslåing
KS-rapport: Digitale konsekvenser 
av en kommunesammenslåing

• Rapporten finnes her: http://www.ks.no/digikons

• Kapittel 4 og 5 omtaler prosess og konsekvenser;



FylkeskartkontoreneFylkeskartkontorene

• Kartkontoret er kontaktpunkt for kommunene
• Følger opp kommunene i forhold til sine oppgaver på 

sjekklista; www.kartverket.no/kommunereform
• Adressering
• Gårdnummerserier
• Kretser
• Avvik matrikkel/grunnbok
• Etc.

• Grensejusteringer av kommunegrenser kan være 
krevende

• Fokus på kompleksiteten av IKT utfordringer hos 
kommunene utover Geodata- sektor 

• Statlige/ nasjonale register blir klare i tide slik at 
kommunene får tilgang på oppdaterte data



Spørsmål ?Spørsmål ?


