
Kommune- og regionreformene – 9 mnd
igjen! 

GeoForum Troms og Finnmark 14. mars 2019
Bernt Audun Strømsli
Teknisk koordinator
bernt.audun.stromsli@kartverket.no
Tlf: 93 60 34 25

mailto:bernt.audun.stromsli@kartverket.no


Tildelingsbrev fra KMD - 2019

Ivareta rollen som teknisk koordinator av statlige etater om 
IKT-spørsmål i kommune- og regionreformen, og gi faglig 
støtte til kommunene i forbindelse med endringer av 
kommunenummer og adressering som følge av kommune- og 
regionreformene.

Kartverket skal;



Agenda

• Hva skjer 1. januar 2020

• Konsekvenser for IKT- systemer

• Hvordan er status for 2019?

• Lite dypdykk i matrikkelfaget

• Hva er klokt å gjøre nå i dialogen 
med leverandører



109 kommuner slås 

sammen…

Hva skjer 1. januar 2020

…til 43 nye kommuner

1. januar 2020: 

356 kommuner 

Nesten 1 av 3 
innbyggere får 
ny kommune



Hva skjer 1. januar 2020

Nye fylkeskommuner 

1.1.2020

Antall innbyggere 

(avrundet) 2017-tall

Troms og Finnmark 243 000

Vestland 629 000

Agder 301 000

Vestfold og Telemark 414 000

Viken 1 180 000

Innlandet 386 000





Endringer Troms og Finnmark 

1

2

3

1. Tjeldsund
2. Senja
3. Hammerfest

NYTT FYLKE!  ALLE 

KOMMUNER NYTT 
KOMMUNENUMMER



Konsekvenser for IKT - systemer



Konsekvenser for IKT - systemer



Workshop 4 desember



Oppfølging fra Kartverket

• Alle 2020 kommuner er kontaktet av Kartverket

• Detaljert web – basert undersøkelse sendt ut

• Status på framdrift av konsolidering og innkjøp 
av fagsystemer

• Status skal ikke publiseres!

• Skal brukes til målrettet oppfølging sammen 
med fagmyndigheter 

• Matrikkelfaget følges opp spesielt mot fagpersoner i 
kommunene 

• Statlig forvaltning koordineres tett gjennom året 

• Leverandørmarkedet følges opp gjennom 
statusmøter 
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Status kommuner og markedet

• Kommunene vurderer jevnt over sin status og 
framdriftsplan som god

• Markert bedre enn sammenlignbar  
undersøkelse i september/ oktober 2018

• Store kommuner bedre enn små

• Forventer alle svar i løpet av mars

• En del kommuner opplyser om at de er i dialog/ 
forhandlinger med leverandører



Status kommuner og markedet

• Gjennom bilaterale møter med leverandører tegnes 
det et annet virkelighetsbilde 

• En leverandør sier 7 mars;
«Vi har en intern liste over kunder i 
sammenslåingsprosess. Der vi har alle kommuner 
som skal inn i ny, forventer vi henvendelse/ 
videreføring. Om lag halvparten av disse har vi ikke 
hørt fra.» 

• Antall timer tilgjengelige hos dem er også i ferd med å 
bli solgt ut

• Leverandører svarer nå ikke ut alle anbud på «doffin»

• Flere kommuner opplever at de ikke får tilbud på 
nyanskaffelse 



Vurdering/ oppfølging av status

• Hva gjør vi når det tegnes du ulike 
virkelighetsbilder?

• Hvor langt og konkret går vi på oppfølging av 
kommuner?

• Tegner markedet et dystrere bilde enn faktisk 
virkelighet for å posisjonere seg mot noe? 



Hva er klokt å gjøre nå i dialog med 
leverandørene (1)

• Tro på virkelighetsbildet som er tegnet! 
Leverandørmarkedet er ikke som i normalår

• Gå i dialog med dine leverandører omgående 

• Avklar (sammen med leverandør) hva dere

må gjøre og i hvilken rekkefølge, f.eks:

• Må vi anskaffe nytt?

• Videreføre med intensjonskunngjøring?

• «Rydde i egne hus» -- få oversikt!

• Standardisere bruk av database-tabeller



Hovedmilepælene – Komreg 2019

Tilgjengeliggjøre eksternt 

testmiljø 

Fremskaffe 80 % av 

parameterfilene 

Avklare nedetid matrikkel 

og grunnbok

Integrasjonstest 

matrikkel/grunnbok

Fremskaffe 95 % av 

parameterfilene

Alle avvikslister ok

Gjennomføre komref

2019/2020

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

3.14 3.15

AKTIVITET



Ulike typer feil

• Avvik matrikkel/grunnbok: Datainnholdet i systemene har oppstått over tid, og 
bakgrunnen for avvikene har ulike årsaker. 

• Nærmere 5000 avvik mellom registrene skal rettes i løpet av reformperioden på 
landsbasis.

• Feil i matrikkelen: Erfaringer etter pilotsammenslåingen av Sandefjord – Andebu 
– Stokke, avdekket andre typer feil i matrikkelen som må rettes da de er kritiske for 
den tekniske gjennomføringen.

• Felles for avvikene, er at de må rettes hos alle de 311 kommunene som får nytt 
kommunenummer i forbindelse med kommune- og regionreformene 01.01.2020.

• Vi har delt feillistene inn i MÅ- og BØR-lister.



1. For at den tekniske gjennomføringen av 
kommune- og regionreformene skal gå bra i 
matrikkelen ved årsskifte: 

• Tilsvarende er det viktig at dette blir riktig i den 
tekniske løsningen Marty som håndterer 
reguleringene i matrikkelen. Marty settes i 
produksjon høsten 2019 (og skal leses av viktige 
eksterne aktører!)

2. For at matrikkelføring og tinglysing i kommune 
med nytt kommunenummer skal fungere etter 
01.01.2020 

Hvorfor rette feillistene? 



Klargjøring av sammenslåingene

Nye gårdsnummerserier:

• 36/43 gårdsnummerserier er godkjent 
(komreg)

• 14/16 gårdsnummerserier er godkjent 
(grensejusteringer)

Adresseringsarbeidet:

• Gode prosesser de 109 kommuner

Tromsø/Finnmark:

• Kommuner som er involvert i 
sammenslåingsprosesser er godt i rute

• Enkelte kommuner som er berørt av 
regionreformen, har fortsatt en jobb å gjøre!



Hva er klokt å gjøre nå i dialog med 
leverandørene 

• Kjøpe mest mulig «hyllevare»
• Krever liten jobb på spesifisering fra 

kommunen, forespørsel til 
leverandør «i morgen»

• Krever liten jobb for leverandør å 
følge opp

• Kjappere levering
• Enklere installasjon hos kunde
• Standardisert opplæring/ 

implementering 

• Trenger 1. januar 2020 være 
sluttmålet? Fagsystem må være 
fungerende, ikke perfekt

• Ha en plan for videreutvikling/ 
innovasjon etter 1. januar 2020!



Lykke til!!


