ADRESSESEMINAR 2022
13. OG 14. SEPTEMBER 2022

Møtestedet for deg som jobber med adresser og adresseregister.
Vi gjentar fjorårets suksess og arrangerer også i år digitalt adresseseminar. Seminaret
går over to dager som webinar på Teams, og det er ingen kostnader for å delta.

Tid og sted
Tirsdag 13. og onsdag 14. september 2022, webinar på Teams.

Gjennomføring
Seminaret gjennomføres som webinar på Teams og du vil få tilsendt en lenke til
webinaret i god tid før det starter. Det vil være anledning til å stille spørsmål
underveis.

Meld deg på!
Håper at mange har anledning til å delta på høstens adresseseminar. For at vi skal få
sendt deg lenken til seminaret og presentasjoner er det viktig at du melder deg på.
Påmelding: kartverket.no/adresseseminar, påmeldingsfrist: 5. september
Norsk adresseforum ønsker deg hjertelig velkommen til digitalt Adresseseminar 2022!

Program dag 1, tirsdag 13. september
09.00 - 09.10 Velkommen, status i forhold til tidligere seminar
v/møteleder
09.10 - 10.00 Nytt fra etatene siden sist
v/Kartverket, Enhetsregisteret, Statistisk sentralbyrå,
Posten Norge AS, Folkeregisteret
10.00 - 10.15 Pause
10.15 - 10.45 Kommune- og regionendringer 2024
v/Kommunal- og distriktsdepartementet
10.45 - 11.15 Datakvaliteten på bruksenhetsnummer i folkeregisteret
v/Folkeregisteret
11.15 - 12.00 Lunsj
12.00 - 12.30 Adressekvalitet og pakkeleveranser
Bruk av adresse-API
v/Bring og Kartverket
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12.30 - 13.00 Eksempler på bruk av adresser og utvikling av kart for
beslutningstakere
v/Oslo kommune
13.00 - 13.15 Pause
13.15 - 14.15 Viktigheten av adresser for 110-sentralen
v/Brann- og redningsetaten
14.15 - 14.20 Avslutning dag 1, takk for i dag og velkommen tilbake i morgen

Program dag 2, onsdag 14. september
09.00 - 09.05 Velkommen til dag 2
09.05 - 09.25 Postnummerendringer 1. oktober 2022
v/Posten Norge AS
09.25 - 10.00 Viktig med riktig adressering
v/Sarpsborg kommune
10.00 - 10.15 Pause
10.15 - 11.00 Naturlege og vedtekne adresser
v/Universitetet i Bergen
11.00 - 11.15 Uoffisielle adresser
v/Posten Norge AS
11.15 - 12.00 Lunsj
12.00 - 14.20 Atkomstpunkt
Erfaringer etter 1 år med mulighet for å registrere de nye
koordinatene.
v/Locus, Stjørdal kommune, Entur, Kartverket
(Pause 13.00 – 13.15)
14.20 - 14.35 Avslutning og takk for i år
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