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Erfaringer og tanker fra Trondheim 

Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing – KS/PA 
consulting

Kartverket – hva har vi sett?

Arkivverket – hva er arkiv?

Sjekklista (– praktisk tilnærming)
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Trondheim og Klæbu

Kommunesammenslåing – IKT utfordringer





Ansatte i Trondheim kommune? 





”Landskapet”
 250+ løsninger

 15-20 av disse er under utskifting

 Mange ulike arkivdannelser

 ”Due diligence” - utfordring og mulighet?



Hovedutfordringer? 
1. Felles nettverk og infrastruktur

2. Felles programvare

3. Fagsystemer / Fagspesifikke verktøy

Det er denne som er vanskelig!!!!



Hva er vanskelig? 
 Mange ansatte som jobber på forskjellige måter

 Forskjellige data og informasjonsgrunnlag

 SVÆRT STORE DATAMENGDER

 Gamle data som organisasjonsnr, kundenr og lignende må 
oppdateres over hele linjen

 ”Business as usual”



Organisering / fremdrift: 
 Starte tidlig - 2018

 Prosjektorganisere

 Forprosjekt – kartlegging / plan

 ”Friske folk og penger”

 Kost / Nytte – konvertering



Grete Kvernland-Berg
Leder offentlig sektor, PA Consulting



Kom tidlig i gang

Digital sammenslåing er ressurskrevende, og 
det lønner seg å komme tidlig i gang. Enkelte 

aktiviteter kan påbegynnes allerede under 
sondering av mulige kandidater for 

kommunesammenslåing. 



Gjennomføring
Planlegging 

og 
anskaffelse

Overgangsfase
Kartlegging 
og målbildeFør du starter Drift

Lokalt vedtak 
er fattet

Målbildet er 
etablert

Planlegging
en er utført

Ny kommune 
trer i kraft

Sammenslåingen 
er ferdigstilt

Gevinstene 
er realisert

Figur: PA Consutling, FoU-rapporten «Digitale 

konsekvenser av en kommunesammenslåing». 
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Kommunesammenslåing gir en unik mulighet 
til å legge bort gamle løsninger og bygge en 

ny og fremtidsrettet kommune. Kommunene 
bør utnytte dette mulighetsrommet for å 

møte utfordringer og muligheter fremtiden 
byr på.

Velg de smarteste løsningene
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Kommunene kan høste de største gevinstene 
når digitale løsninger henger godt sammen. 
Det er viktig å etablere en «reguleringsplan» 

for IKT i den nye kommunen for å sikre at 
hver enkelt løsning passer inn i helheten.

Tenk helhetlig





Det er smart å forenkle tjenesteproduksjon 
og IKT-drift i kommunesammenslåing. Dette 

vil gi bedre tjenester i den nye kommunen og 
gjøre også selve sammenslåingsprosessen 

mindre krevende.

Forenkle der du kan



Organisasjonen må være godt rustet til 
endringsreisen for å kunne omstille seg og 

realisere gevinster. Det er viktig å holde fokus 
på involvering, dialog og opplæring.

Vektlegg organisasjonsutvikling





Unn Disch-Kihle, prosjektleder «kommunereform i en digital 
virkelighet»



 Reist rundt og fortalt og hørt 

 De nasjonale aktørene er på banen

 De kommunale trenger støtte og veiledning

 Vi ser at kommunenummeret sitter dypt –
dypere enn man kanskje først antar



• Et kommunenummer oppstår:

• Hovedprinsipp: Ikke gjenbruk av koder

Melding fra KMD

SSB lager forslag

KMD godkjenner 
forslag



• Bykommune
• Geografisk plassering
• Hierarki

• Fylke
• Kommune
• Delområde
• Grunnkrets (04020314)

• Adresser

• Hovedprinsipp: Ikke gjenbruk av koder





 Kartverket slår kommunene sammen i matrikkelen

 Kommunegrensene endres         nytt 
kommunenummer 

 Gårds og bruksnummer         ny ident med nytt 
kommunenummer

 Adresse endres               ny adresse 



FolkeregisteretEnhetsregisteret Matrikkelen

Tre nasjonale basisregistre

Kommunene

(og mange flere)

Grunnbok

Tinglysing Formidling

Nødetatene

Bud-
tjenester

(og mange flere)
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• Så langt vet vi ikke svaret

• Ber alle om å sjekke ut i eget hus

• Hvor sitter nøkkelen?

• Hvilke systemer er kritiske og må endres ?

• Matrikkelen

• Grunnboka

• Faktureringssystem?

• Helse og omsorgs systemer?

• Fastlege ordningen?

• ……….



Anna Malmø-Lund 
Seniorrådgiver Riksarkivet/ 
Arkivverket og prosjektleder for kommunale arkiv i SAMDOK



Kommunereformen = store konsekvenser for arkiv når 
saksbehandling skjer digitalt 

Løpende veiledning til kommuner og kommunale 
arkivinstitusjoner

Deltakelse i samordningsforum – samarbeid statlige 
organer og KS

Flere prosjekter i regi av SAMDOK – veileder og 
opplæringsopplegg samt to prosjekter knyttet 
håndtering av informasjon/arkivdokumenter i 
fagsystemer
http://www.kommunereformarkiv.no/

http://samdok.com/

http://www.kommunereformarkiv.no/
http://samdok.com/


 Mange forbinder arkiv med 
dette….

 Eller kanskje et sakarkivsystem

 Arkivloven: 
 Kommunale arkiv =  dokumenter som 

blir til som ledd i kommunens 
virksomhet

 Dokument = logisk avgrenset 
informasjonsmengde som er lagret på 
et medium for senere lesing, lytting, 
fremvisning eller overføring



IB



 Start arbeidet med å skaffe oversikt over kommunens 
arkiver/dokumentasjon så tidlig som mulig 

 Dokumenter sammenslåingsprosessen og etabler et eget arkiv for 
prosjektorganisasjonen 

 Tenk helhetlig. Se dokumentasjonsforvaltning/arkiv som en del av 
kommunens informasjonsforvaltning og arkitektur

 Se arkiv, personvern og informasjonssikkerhet i sammenheng

 Tenk arkiv når saksbehandlingsprosesser digitaliseres og nye 
systemløsninger anskaffes – involver arkivtjenesten tidlig i prosessen

 Ta utgangspunkt i virksomhetsprosesser som skaper arkiv, vurder hvor 
lenge arkivene skal bevares og kommunens behov for tilgang til 
informasjonen på kort og lang sikt



 Sørg for at arkivtjenesten i den nye kommunen har riktig 
organisering, bemanning og kompetanse til å håndtere den nye 
kommunens behov

 Bruk tiden og pengene fornuftig – prioriter de viktigste IT-
løsningene som skaper arkiv og sett av midler til oppgaver som må 
utsettes 

 Bruk kompetansen i de kommunale arkivinstitusjonene

 Sørg for at kommunen har en strategi for langtidsbevaring

 Gjennomfør en evaluering i ny kommune og lag en plan for 
gjenstående arbeid



Kartverket, KS/PA Consulting og Arkivverket



 Målet er ett kontaktpunkt for å finne informasjon 

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

 KS
 FoU-rapport og sjekkliste http://www.ks.no/digikons

 Arkivverket
 Veileder i dokumentasjonsforvaltning og arkiv 

http://www.kommunereformarkiv.no/

http://www.kartverket.no/kommunereform/
http://www.ks.no/digikons
http://www.kommunereformarkiv.no/


Gjennomføring
Planlegging 

og 
anskaffelse

Overgangsfase
Kartlegging 
og målbildeFør du starter Drift
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Figur: PA Consutling, FoU-rapporten «Digitale 

konsekvenser av en kommunesammenslåing». 









Kartlegging og målbildeKartlegging og målbilde

 Organisatoriske avklaringer
 Håndtering av arkiv og data
 Håndtering av IKT-systemer

Gjennomføre 
organisatoriske og tekniske 

endringer



skole – kritiske oppgaver

Område Kritiske oppgaver

Organisatoriske 

avklaringer

∙ Utarbeide organisering av grunnskoletjenesten

∙ Utarbeide organisering av administrative oppgaver innen grunnskolen

∙ Definere hovedprosesser

∙ Definere felles retningslinjer for bruk av digitale læremidler

Håndtering av 

arkiv og data

∙ Konvertere grunndata om elever og tjenester

∙ Konvertere data om utestående fakturaer

∙ Videreføre gjeldende elevmapper i den nye kommunen

∙ Sikre tilgang til avsluttede elevmapper 

∙ Sikre tilgang til brukerdata knyttet til eksisterende Feide-identiteter

Håndtering av 

IKT-systemer

∙ Ingen. Systemene kan håndteres i overgangsfasen. I perioden frem til 

systemene blir slått sammen, er det viktig å integrere dem med personal- og 

lønnssystemer for å sikre riktig lønn til ansatte







 Brukerbehov knyttet til digitale løsninger 

 Eksisterende organisasjonsstruktur og tjenester 

 Digitale tjenester for innbyggere og næringsliv 

 IKT-systemer 

 Arkiv og data

 Dagens IKT-infrastruktur

 Dagens IKT-organisering og -styring 

 Avtaleverk

 Interkommunale samarbeid

 Eksempel grunnskole



 Utføre detaljkartlegging 

 Skaffe detaljkunnskap om områdene som ble kartlagt i forrige fase

 Definere kritiske digitale løsninger 

 Definere behov knyttet til håndtering av arkiv og data (gjenbruk, tilgang og 
autentisitet)

 Definere mulige alternativer for håndtering av de ulike digitale løsningene med 
utgangspunkt i det juridiske mulighetsrommet og tjenstlige behov 

 Eksempel grunnskole: 

 Hva er det helhetlige målbildet for kommunens prosesser og tjenester i 
grunnskolen? 

 Hvordan skal systemer støtte oppunder målbildet, og hvordan skal de henge 
sammen? 



 Ta vare på dokumentasjon i alle IKT-løsninger 

 Etablere en ny arkivløsning - arkivfunksjonalitet i fagsystemet og/eller et arkivsystem 
(NOARK)

 Inngå nye kontrakter med leverandører etter behov

 Gjennomføre datakonvertering

 Sikre tilgang til dokumentasjon som tjenesten har behov for, og som ikke 
konverteres, eksempelvis gjennom oppslagsløsninger

 Videreføre pågående saker

 Klargjøre arkiver til avlevering til arkivdepot eller lage plan for hvordan dette skal 
gjøres i overgangsfasen

 Gjennomføre opplæring og organisatoriske endringer

Eksempel : elevdokumentasjon (fraværsregistrering og elevevaluering)

Slå sammen prioriterte IKT-systemer og 
digitale tjenester



Spørsmål - diskusjon
Unn Disch-Kihle: Unn.Disch.Kihle@Kartverket.no

Anna Malmø-Lund annmal@arkivverket.no

Grete Kvernland-Berg: Grete.Kvernland-Berg@PACONSULTING.COM
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