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AgendaAgenda

1. Ferske nyheter fra årsskiftet 17/18

2. Kartverkets rolle i reformene

2. Innholdet/ rammen for reformene

3. Erfaringer og utfordringsbildet 

4. Hvordan skal kommunene forberede seg
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2. januar 2018



Hva skjedde nyttårshelgen Hva skjedde nyttårshelgen 

• Totalt var 54 kommuner involvert i 
kommune- og fylkesreguleringene

• Nærmere 700 nye adresser oppsto i de 
fire nye kommunene

• 537.398 personer «flyttet digitalt»



Erfaring fra årsskiftet 2017/2018Erfaring fra årsskiftet 2017/2018

• Matrikkeldatabasen, Id –sekvens  avklart

• Etableringsdato på eiendommer etter 2010 ble satt til 1. januar 

2018  avklart

• Utgåtte eiendommer ikke med over til «ny» kommune  avklaring 

pågår

• Helse- og omsorgsektoren (Direktoratet for e-helse og 

helsedirektoratet) ivaretar funksjoner som legevakt, AMK, 

ambulanse og akuttmottak på sykehus inntil 6 transaksjoner/ 

ledd i egne systemer fra de får tilgang til oppdaterte data fra 

basisregistrene til alle deres systemer er oppdaterte. 



Bakgrunn for Kartverkets rolle

– erfaringer etter innføring av matrikkelen

Bakgrunn for Kartverkets rolle

– erfaringer etter innføring av matrikkelen

• Inderøy og Mosvik  2012

• Harstad og Bjarkøy  2013

• Sandefjord, Andebu og Stokke (SAS)  2017

• Larvik – Lardal, Holmestrand – Hof, Tjøme –

Nøtterøy og Rissa – Leksvik  2018

• Nord- og Sør- Trøndelag  2018

• Sammenslåing griper inn i mange IKT systemer.

• Behov for nasjonal samordning.



Matrikkelen, ett av tre nasjonale
basisregistre
Matrikkelen, ett av tre nasjonale
basisregistre

• Folkeregisteret (grunndata 
om person – hvem?)

• Enhetsregisteret 
(grunndata om virksomhet 
– hva?)

• Matrikkelen (grunndata om 
eiendom – hvor?)

Illustrasjonen viser dataflyten inn og ut av matrikkelen, og er ikke uttømmende.



Tildelingsbrev fra KMDTildelingsbrev fra KMD



Vedtak og veien videreVedtak og veien videre

Stortingsvedtak 8. juni 2017;

• Innen 1. januar 2020:

• 354 kommuner

• 11 regioner



Vedtak og veien videreVedtak og veien videre

Stortingsvedtak 8. juni 2017;

• Innen 1. januar 2020:

• 354 kommuner

• 11 regioner

Troms og Finnmark

• Troms og Finnmark  54 ???

• Hammerfest og Kvalsund  5406 Hammerfest 

• Tjeldsund og Skånland  5412 Tjeldsund

• Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik  5421 Senja 



OverordnetOverordnet
• Kommune- og fylkessammenslåinger gjennomføres ALLTID 1. 

januar 

• Kommunenummer gjeldende fra 2020 er klare, og kommuner 
har fått brev fra KMD

• Ny kommune = ny juridisk organisasjon. Gjennomgang/ 
reforhandling av alle juridiske avtaler opp mot leverandører

• Organisasjonsnummer   



Innhold i Kartverkets rolleInnhold i Kartverkets rolle

1) Som teknisk koordinator skal Kartverket:

• Synliggjøre og aktualisere utfordringene som ligger i IKT-systemer for 

offentlig sektor i forbindelse med reformene. 

• Koordinere at store statlige aktører tilpasser utvikler sine IKT-systemer 

til å takle reformen. 

• Skal synliggjøre HVA som må gjøres og NÅR - Ikke HVORDAN.

• Gjelder alle fagområder i kommunen – IKT-utfordringer.

• Kartverket skal ha statusoversikt på overordnet nivå.

• Belyse  utfordringsbildet.

• Vise vei til verktøykassen – kartverket.no.

• Koordinere og kanalisere spørsmål - fagetater følger opp sitt fagområde.

2) Som faglig støtte skal Kartverket:

• Gi faglig støtte innenfor fagområdet matrikkel.



Erfaringer/UtfordringsbildetErfaringer/Utfordringsbildet

Statlig sektor

• Gjennom erfaring fra sammenslåing 2017 og 2018 har 

nasjonale etater kontroll på den tekniske utfordringen

• Datamengde er utfordringer i 2020 

Graf som viser antall objekter (i millioner) som endres i matrikkelen, 
som en konsekvens av reformen.

Antall objekter 
som endres
I millioner



UtfordringsbildetUtfordringsbildet

Kommunesektoren:

• Fokus på IKT-tekniske utfordringer, sammen med 

organisasjonsutviklingen.

• Stor variasjon i kommunenes digitale modenhet.

• Variasjon i kapasitet og kompetanse.

• Kommunen har stort behov for informasjon fra 

fagmyndigheter i omleggingen. 

• Vil ha behov for ekstern assistanse

• Kartlegging viser at kommuner har opptil 600 ulike 

fagsystemer som bruker kommunenummer.



UtfordringsbildetUtfordringsbildet

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?



Teknisk løsning - Marty



Hvordan skal komm. forberede segHvordan skal komm. forberede seg

• Organisering på kommune – region – grensejustering

• Tjenesteområde 

• Organisasjon

• Lagring av søk/ filtrering

• URL- for hver oppgave

Kartverkets sjekkliste



Hvordan skal komm. forberede segHvordan skal komm. forberede seg

• Kartverkets egne, og eksterne sine veiledere er linket opp

• Vil sterkt anbefale to eksterne fra KS

Veiledere



Hvordan skal komm. forberede segHvordan 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 



GrensejusteringerGrensejusteringer

• Grensejusteringer er der man flytter et
område fra en kommune til en annen

• Prosessansvarlig og vedtaksmyndighet er 
fylkesmannen

• Kartverket har ingen myndighet på spørsmål 
om en grensejustering skal gjennomføres, 
men hvordan og når

• Fylkeskartkontorene er fylkesmannen og 
kommunens kontakt i Kartverket

• Erfaringen er at grensejusteringer er teknisk 
arbeidskrevende  tidlig involvering også av 

Kartverket



Støtte fra KartverketStøtte fra Kartverket

• Sentrale prosjekt/ medarbeidere

• Nasjonale etater

• Privat sektor

• Støtte for Fylkeskartkontor og Ullensvang

• Fylkeskartkontor

• Direkte oppfølging av sine kommuner

• Gjennomføring av regionalt 
prosjektlederforum 

• Kundesenteret i Ullensvang

• Første linje for alle

• Videreformidler kontakt om nødvendig

• Støtte og veiledning til «hvermansen» 



Avsluttende punkterAvsluttende punkter

• Forankre arbeidet med 

digitaliseringsarbeid høyt i 

organisasjonen

• Start kartleggingen tidlig – kommune 

og regionreformene går langt utover 

matrikkelfaget!



Ta kontakt!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

mailto:bernt.audun.Stromsli@kartverket.no
mailto:wenche.rognas@kartverket.no

