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Oslo november 2018 

Høsthilsen – nye kommuner, nye fellesråd 
 
Høsten er godt i gang og vi har stilt klokka en time tilbake til 
vintertid med mørkere ettermiddager.  Vi vil nå informere om 
våre tilbud som kan være nyttige i det videre arbeidet, nå når 
det er drøyt ett år igjen til sammenslåing. 
 

Dagskurs - budsjett 2020 og økonomiplan 2020-23 for nytt fellesråd - 3. januar 2019 
3.januar 2019 arrangerer KA et dagskurs for prosjektledere og økonomimedarbeidere som 
skal utarbeide budsjettforslag for første driftsår i nytt fellesråd. Påmelding og informasjon 
om dette kurset finner dere her: http://portal.ka.no/kurs/.  
 
Dagsamlinger for ledere av fellesnemder og prosjektledere 
KA planlegger å arrangere ulike dagsamlinger for hhv store og små sammenslåinger, samt 
for ledere av fellesnemnder på nyåret. Det vil komme mer informasjon om dette seinere. 
Men vi har fått gode innspill fra prosjektene om tema som ønskes belyst, og vi vil legge opp 
til rikelig tid til erfaringsdeling.  
 
Prosjektledersamlinger 
KA har tilbud om 
prosjektledersamlinger for dere som 
jobber med sammenslåing av fellesråd, 
og den tredje samlingen ble arrangert i 
september.  
Alle påmeldte deltagere på samlingene 
har tilgang til det digitale 
arbeidsrommet på Kirkebakken 
(https://intranett.kirken.no), der alle 
presentasjonene, og ulike verktøy 
ligger. 
 
Dere som ikke har deltatt på samlingene tidligere, men som likevel ønsker tilgang til 
arbeidsrommet og de faglige ressursene som er der, vil kunne få dette ved henvendelse til 
Pål Arne Winsnes pal.arne.winsnes@ka.no. Pris for tilgang er kr 2.500,-.  
 
Neste prosjektledersamling finner sted på Gardermoen 21. og 22. mars 2019. Påmelding og 
informasjon om dette kurset finner dere her: http://portal.ka.no/kurs/. 
 
Nye ressursdokumenter på KAs nettsider  
En rekke ulike ressursdokumenter er lagt ut på KAs nettsider om kommunereformen under 
overskriften «relaterte dokumenter»: 
https://www.ka.no/kompetanseomrader/reformer/kommunereform. Følgende er nytt: 
 

 Prosess og vurdering av rettskrav ved tilsetting av kirkeverge i nytt fellesråd. 
Mange av dere tar kontakt med oss nå denne høsten vedrørende spørsmål om tilsetting 
av kirkeverge i det nye fellesrådet. På denne bakgrunn og basert på den rådgivningen vi 

Havstein kirkegård i Trondheim 

Her er deltagerne på samlingen i september 
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har gitt i disse sakene har vi nå utarbeidet et notat som beskriver anbefalt prosess 
knyttet til ansettelse av kirkeverge: Ta gjerne kontakt med Ingrid B. Tenfjord 
(ingrid.tenfjord@ka.no) om dere har spørsmål eller spesielle utfordringer knyttet til 
dette. 

 
 Brev om virksomhetsoverdragelse 
Arbeidsgiver skal i henhold til arbeidsmiljøloven informere tillitsvalgte og ansatte om 
virksomhetsoverdragelsen før den trer i kraft (se arbeidsmiljøloven §§ 16.5, 16-6). Malen 
vi har utarbeidet håper vi kan være til hjelp når dere skal lage informasjonsbrev om 
virksomhetsoverdragelsen til de ansatte.  

 
Rådgiving i prosessen med å slå sammen fellesråd 
KA tilbyr rådgiving til fellesnemndene og prosjektledere både per telefon, e-post samt at vi 
kan bestilles til å holde innlegg/seminarer lokalt om en rekke områder som berøres i en 
sammenslåing. Aktuelle tema kan være arbeidsrett, arbeidsmiljø, medbestemmelse, 
kulturbygging, kompetanseplanlegging, stabsutvikling, risiko- og sårbarhetsanalyse, 
prosjektplanlegging, økonomi, gravferdsforvaltning, kirkebygg, vedlikehold, brann- og 
sikring, eiendom mv.  
 
Lokale prosjektseminarer 
KA tilbyr også prosjektseminarer for ansatte i nye stabsfellesskap. Slike seminar 
gjennomføres på dagtid. Se mer info om dette her. 
Vi tilbyr også seminarer for folkevalgte i fellesråd og fellesnemder. Slike seminar 
gjennomføres på ettermiddag/kveld. Mer info finner du her. 
KAs priser for rådgivning, foredrag og seminarvirksomhet finner du her: 
https://www.ka.no/medlemskap/tjenester-fra-ka 
 
Kvalitetssikring av større saksframlegg 
KA kan også tilby kvalitetssikring av større saksframlegg eller bidra med delutredninger 
innenfor noen aktuelle saksområder som f.eks. lokalisering/kontorplassering, 
organisering/lederstruktur, mv. Ta gjerne kontakt om dere har behov for slike tjenester. 
 
 
 
 

Vi i KA vil ønske dere alle en fortsatt fin høst! 
   
 
 

Hilsen fra prosjektteamet Nye kommuner - nye fellesråd. 
 

   
Øystein Dahle 

Direktør 
Tel: 995 04 440 

oystein.dahle@ka.no 

Stina Hansteen Solhøy 
Spesialrådgiver/prosjektleder 

Tel: 458 75 582 
stina.solhoy@ka.no 

Pål Arne Winsnes 
Seniorrådgiver 
Tel: 908 00 685 

pal.arne.winsnes@ka.no 
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