
 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler 

Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Ina Kathrine Ruud 

22246868 NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  

 

 

Invitasjon til oppfølgingstilbud til fylkeskommuner som skal slå seg sammen  

 

Stortinget fattet 8. juni 2017 vedtak om sammenslåing av flere fylkeskommuner ved 

behandling av Prop. 84 S (2016–2017) Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå. Disse 

sammenslåingene vil tre i kraft fra 1.1.2020.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, Unio, YS Kommune, LO Kommune og 

Akademikerne Kommune inngikk i 2016 en avtale om å tilby oppfølging av kommuner og 

fylkeskommuner som er vedtatt sammenslått.   

 

Oppfølgingstilbudet har i 2016 og 2017 vært gjennomført som en seminarrekke, primært for 

kommunene, for kunnskapsheving og erfaringsutveksling om temaer som er aktuelle ved 

sammenslåinger. Partene i samarbeidet er enige om å tilby et særskilt tilbud til 

fylkeskommunene med første samling høsten 2017, slik at fylkeskommunene som skal slå seg 

sammen vil få et mer fullverdig tilbud, på lik linje med kommunene.  

 

Formålet med tilbudet er å gi bistand til fylkeskommuner som er vedtatt sammenslått, for å 

legge til rette for en god prosess som fremmer involvering og medvirkning frem mot 

sammenslåingen. Samarbeidet og oppfølgingstilbudet skal gi fylkeskommunene kunnskap 

om, og rom for å dele, erfaringer om sammenslåing. 

 

   

 Tid og sted: 20.–21. november 2017, Hotel Bristol, Oslo 

 Påmelding og tentativt program: HER  

 Påmeldingsfrist 19. september. 

                                       
 

 
 

 

 

Til fylkesordførere, fylkesrådmenn og hovedtillitsvalgte 

 

 

  

Deres ref Vår ref 16/3698-24 Dato  04.09.17 

   

 

http://ks.event123.no/seminarfylkeskommuner/hjem.cfm


Side 2 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er programeier. KS har ansvaret for den 

praktiske gjennomføringen. Påmelding og avklaring av praktiske forhold håndteres derfor av 

KS.  

 

Les mer om avtalen som ble inngått her:  

Avtale om tilbud til kommuner som skal slå seg sammen 

 

Les mer om de tidligere seminarene her: Tilbud om seminarer våren 2017 om 

kommunesammenslåing 

 

Målgruppe 

Målgruppen for tilbudet er folkevalgte, representanter blant topplederne, hovedtillitsvalgte, 

hovedverneombud, samt prosjektledere for sammenslåingsprosessen, der disse er på plass. 

Det legges vekt på lokale løsninger og lokal forankring av arbeidet med sammenslåingen, og 

at folkevalgte, administrasjonen, tillitsvalgte, vernetjeneste og medarbeidere skal delta i 

arbeidet med å bygge ny fylkeskommune. 

 

Kostnader 

Hver fylkeskommune vil kunne delta med inntil fem personer per seminar uten deltakeravgift. 

Deltakelse utover dette dekkes av den enkelte fylkeskommune. Deltakeravgiften er kr. 1660,- 

for to dager. Reise og opphold for alle deltakere dekkes av den enkelte fylkeskommune.   

 

Påmeldingsfrister  

Påmeldingsfrist for samlingen er 19. september. 

 

Ved spørsmål om selve påmeldingen, kontakt KS ved Lisa Neumann-Grue (lisa.neumann-

grue@ks.no).  

 

Ved spørsmål om program e.l., kontakt KS ved Jorunn Leegaard (jorunn.leegaard@ks.no) 

eller Thea Forsberg (thea.forsberg@ks.no).  

 

Tidligere seminarer kan ses i opptak på ks.no.   

Også dette seminaret vil streames. 

 

 

Kontaktpersoner fra samarbeidspartene  

KMD: Ina Ruud (ikr@kmd.dep.no )  

KS: Jorunn Leegaard (jorunn.leegaard@ks.no) og Thea Forsberg (thea.forsberg@ks.no)  

LO kommune: Nina Monsen (nina.monsen@fagforbundet.no)  

Unio: Geir Lyngstad Strøm (geir.lyngstad.strom@unio.no)  

YS Kommune: Else Marie Brodshaug (Else.Marie.Brodshaug@delta.no)  

Akademikerne Kommune: Katrine Olsson (katrine.olsson@tekna.no)  
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Side 3 

 

 

 

 

Vi ser fram til et spennende seminar, som vi håper vil gi god støtte på veien mot en ny 

fylkeskommune. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Mari Jacobsen e.f.  

avdelingsdirektør Ina Kathrine Ruud 

 fagdirektør 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 

 


	Med hilsen

