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Agenda

1. Innledning og bakgrunn

2. Kartverkets roller i reformene

2. Utfordringsbildet 

4. Hvordan skal kommunene forberede seg



Nesten 1 av 3 
innbyggere får 
ny kommune

…til 47 nye kommuner119 kommuner slås sammen…

1. januar 2020: 

356kommuner

9 av 15 største 

kommunene er 

nye i 2020



Tildelingsbrev fra KMD - 2018



Overordnet

• Kommune- og fylkessammenslåinger 
gjennomføres ALLTID 1. januar 

 nytt fylkes/kommunenummer

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

• Ny kommune  ny juridisk enhet

- Organisasjonsnummer

- Lov om offentlige anskaffelser

- Avslutning/ periodisering av arkiv



Over 50 år siden sist vi hadde 
kommunereform 

20181965

• Kartlegging

• Standardisering 





Nasjonale basisregister - dataflyt 

• 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.



Hva skjedde nyttårshelgen

• Totalt 54 kommuner var involvert i 
kommune- og fylkesreguleringene

• Nærmere 700 nye adresser oppsto i de 
fire nye kommunene

• 537.398 personer «flyttet digitalt»

• Alle bedrifter/ foretak i 54 kommuner 
«flyttet digitalt»



Hva skjedde nyttårshelgen 2018?



Kartverkets roller

1) Som teknisk koordinator skal Kartverket:

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

offentlig sektor i forbindelse med reformene. 

• Jobbe opp mot statlige, kommunale og private aktører for å 

imøtekomme utfordringsbildet på IKT – endringer fram mot 2020

2) Som sentral matrikkelmyndighet skal Kartverket:

• Videreutvikle matrikkelen teknologisk, slik at den leverer oppdaterte 

data, i riktig format til riktig tid i forbindelse med reformene  



Erfaringer/Utfordringsbildet

Statlig sektor

• Gjennom erfaring fra sammenslåing 2017 og 2018 har 

nasjonale etater kontroll på den tekniske utfordringen

• Datamengden er utfordringen i 2020 

• Kompleksiteten med splitting og grensejusteringer 

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

Antall objekter 
som endres
I millioner



Splitting av en kommune

Kommunesammenslåing:
Hitra + del av 

Snillfjord
= 5056 Hitra

Kommunesammenslåing:
Hemne + Halsa + 
del av Snillfjord
= 5055 Heim

Kommunesammenslåing:
Orkdal + Agdenes + 

Meldal +
del av Snillfjord
= 5059 Orkland 

Halsa

?

Snillfjord:
• Deling av Gårdsnummerserier
• Hele veier og deling av veier 

som sammenslåes inn i ny vei
• Krets flyttes og krets som 

splittes



Utfordringsbildet

Kommunesektoren:

• Fokus på IKT-tekniske utfordringer

• Variasjon i kapasitet og kompetanse

• Kommunen har stort behov for informasjon fra 

fagmyndigheter

• Vil ha behov for ekstern assistanse

• Kartlegging viser at kommuner har opptil 600 ulike 

fagsystemer som bruker kommunenummer



Utfordringsbildet

Privat sektor

• Erfaring viser at kommuner trenger 

støtte fra sine leverandører i 

prosesser

• Få leverandører i 

kommunemarkedet 

• Gå i dialog med leverandør

• Det viktigste først

• Helse, sosial, barnevern



Hvordan skal komm. forberede seg

www.kartverket.no/kommunereform

http://www.kartverket.no/kommunereform


Hvordan skal komm. forberede seg

www.kartverket.no/kommunereform/sjekkliste

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


Hvordan skal komm. forberede seg

www.kartverket.no/kommunereform/sjekkliste

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


Hvordan skal komm. forberede seg
www.kommunereformarkiv.no

http://www.kommunereformarkiv.no/


Hvordan skal komm. forberede seg

www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-
demokrati/kommunereformen

www.anskaffelser.no/innkjopsledelse/kom
munereformen

http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/kommunereformen
http://www.anskaffelser.no/innkjopsledelse/kommunereformen


Støtte fra Kartverket

• Sentrale prosjekt/ medarbeidere

• Nasjonale etater

• Privat sektor

• Støtte for Fylkeskartkontor og Ullensvang

• Fylkeskartkontor

• Direkte oppfølging av sine kommuner

• Kundesenteret i Ullensvang

• Første linje for alle

• Støtte og veiledning til innbyggere



Erfaringer fra sammenslåing

• Varierende kartlegging på 
konsekvenser i verdikjede i 
egen organisasjon

• Store bykommuner trenger mer 
fakta-info om endringer

• Store kostnader (større en 
estimert i oppstart).

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



Erfaringer fra sammenslåing 

• Vær sikker på at IT og de andre 
interessentene, (eksempelvis HR og 
lønn) legger det samme i 
begrepsbruken for å unngå 
misforståelser og forsinkelser 

• Kom raskt i gang med å kartlegge 
status og ressursbehov. Start dialog 
med leverandører tidlig

• Tenk gjennom behov for kjøp av 
kompetanse og ekstra ressurser tidlig, 
da belastningen på nøkkelpersoner kan 
bli stor i perioden frem til, og rett etter 
sammenslåing
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http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RK1mdJqtMRaIYM&tbnid=RuhwfMsF5CoYuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mytools.no/author/pahkabo/&ei=rr-EUv-UIamH4gTRpoHoBw&bvm=bv.56343320,d.bGE&psig=AFQjCNHLfGyvev8dJqBNu7dQWxOFhssMPg&ust=1384517576763269


Avsluttende punkter

• Statlige/nasjonale register blir klare i 

tide slik at kommunene får tilgang til 

oppdaterte data

• Forankre arbeidet med 

digitaliseringsarbeid høyt i 

organisasjonen

• Ta ut mergevinster, legg til rette for 

dialog med innbyggere på plattformer 

som etterspørres i framtiden


