ORGANISASJONSNUMMER VED SAMMENSLÅING AV FELLESRÅD
KA har bedt om en uttalelse fra Brønnøysundr egistrene – Enhetsregisteret om det er
prinsipielle og/eller praktiske hensyn som skulle tilsi at kirkelige fellesråd som må slå
seg sammen på grunn av kommunereformen kan/bør videreføre ett av de eksisterende
organisasjonsnumrene eller om de nye sammenslåtte enhetene bør få et helt nytt
organisasjonsnummer fra og med 1.1.2020.
Enhetsregisteret har ingen prinsipielle eller praktiske synspunkt på hvilken fremgangsmåte som bør
brukes. Hva som er den mest hensiktsmessige fremgangsmåten må være opp til enhetene selv å
avgjøre.
Når det gjelder videreføring av et av de eksisterende organisasjonsnumrene, har ikke
Enhetsregisteret noen innvendinger mot denne fremgangsmåten så lenge det
organisasjonsnummeret som ikke skal videreføres, slettes når sammenslåingen trer i kraft.
Dersom kirkelig fellesnemnd bestemmer seg for å be om nytt organisasjonsnummer opplyser
Enhetsregisteret at det er anledning til å få registrert nytt organisasjonsnummer i god tid før
sammenslåingstidspunktet. Forutsetningen er at nytt fellesråd er besluttet opprettet. Dette gjelder
for alle sammenslåingene som trer i kraft 1.1.2020.

Videreføring eller nytt organisasjonsnummer?
Vi erfarer at både videreføring og valg av helt nytt organisasjonsnummer er gjort så langt i prosessen
både med sammenslåing av kommuner så vel som ved sammenslåing av kirkelige fellesråd.
KA vil fremheve overfor våre medlemmer at det prinsipielt er et nytt fellesråd som skal bygges, og
arbeidsrettslig skjer det en virksomhetsoverdragelse av alle ansatte til ny arbeidsgiver. Nytt
organisasjonsnummer vil tydeliggjøre dette. Kartverket anbefaler at nye kommuner/fylkeskommuner
ved sammenslåing oppretter nytt organisasjonsnummer, selv om det er mulig å videreføre
organisasjonsnummer for en av kommunene/fylkeskommunene som skal slås sammen. Dette blant
annet i forhold til statistikk, arkivavslutning og fagsystemer i helsesektoren. Les mer her.
På kirkelig sektor kan det være hensyn til arkiv og til statistikkføring som kan tilsi et tydelig skille
mellom nye og gamle virksomheter i form av et helt nytt organisasjonsnummer.
Samtidig ser KA at det kan være praktiske og hensiktsmessige grunner lokalt til at man likevel velger å
videreføre ett av de eksisterende organisasjonsnumrene. Erfaringer så langt tyder på at det er
mindre arbeid administrativt å videreføre et organisasjonsnummer sammenlignet med å etablere et
helt nytt. Som vist over legger ikke Enhetsregisteret, som tildeler organisasjonsnummer til kirkelige
fellesråd, føringer mht hva som bør velges.
Konklusjonen er at det prinsipielt sett vil være riktig å velge et helt nytt organisasjonsnummer, men
praktiske hensyn kan veie tyngre og tilsi videreføring av ett av de eksisterende. Den kirkelige
fellesnemda bør drøfte dette og den må på selvstendig grunnlag fatte vedtak om
organisasjonsnummer.
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