
Til alle Ecclesia-kundene som skal 
sammenslås ved nyttår 
 
Dette brevet inneholder viktig informasjon om hva dere må foreta dere og hva leverandøren planlegger å 
foreta seg i tiden fram mot sammenslåingen. Det er mange kunder som skal gjennom en krevende, teknisk 
sammenslåing samtidig, så det er avgjørende at alle forbereder seg best mulig. 
 
 
I følge KAs veileder for kirkelige fellesråd og kommunesammenslåing: 

1. desember trer så det nye fellesrådet i funksjon. Kirkelig fellesnemnd legges ned fra samme 
tidspunkt. De eksisterende fellesrådene fortsetter å være i funksjon fram til årsskiftet, men da med 
begrenset ansvar og myndighet til det som dreier seg om å avslutte egen virksomhet. 

 
 
Dette er det viktig at dere sikrer i god tid: 

● Dersom ikke alle de sammenslående partene benyttet Ecclesia fra før, så er det viktig at dere 
konverterer over til Ecclesia også for disse i god tid, samt tar en skikkelig gjennomgang av den 
konverterte databasen for å sikre dere mot konverteringsfeil eller evt misforståelser i 
systemovergangen. 

● Sørg for å ha fakturert alle avtaler for 2019 i god tid - både stellavtaler og festeavtaler. Helst bør de 
siste fakturaene gå ut senest 1. november slik at det bare er enkeltstående fakturaer etter dette. 
Årsaken til dette er at registrering av betalinger for fakturaer fra før sammenslåingen blir en god del 
vanskeligere å registrere etter sammenslåingen, så vi forsøker å holde dette antallet så lavt som 
mulig. For gravsteder med frigraver som går ut i slutten av året, anbefaler vi at man fakturerer også 
disse som om de skulle gå ut - og så får man heller tilbakebetale dersom de mot formodning skulle 
bli brukt på en slik måte at friperioden økes. 

● Vi anbefaler også at rentefordeling for fond for 2019 skjer før 1. desember - særlig i de fellesrådene 
hvor gravplassene skal spres til flere nye fellesråd/kommuner fra 2020. 

● Sammenslåingen skjer ved at de mindre databasene flettes inn i den største. Sørg for å ha sagt opp 
OCR-avtaler i banken senest 5. desember for alle disse mindre databasene. Det er altså kun den 
største databasen som skal beholde sin OCR-avtale. Dvs at alle betalinger fra de mindre 
databasene, etter dette, vil bli registrert manuelt i Ecclesia. Ved å ha sagt opp OCR-avtalen vil dere 
får mer informasjon om betaleren fra banken enn dere ville fått med en aktiv OCR-avtale på 
kontoen. 

● Sørg for at alle gravplasser omnummereres slik at ingen gravplasser vil kræsje med hverandre etter 
sammenslåing. Dersom dette ikke er i orden ved tidspunktet for sammenslåing vil leverandør gjøre 
dette for dere uten at dere får kommet med innspill på nummerserier, og én konsulenttime á 1.250,- 
+ mva vil tilkomme per database som må omnummereres. 

● Dersom man har enkelte festenr/stellnr/fondsnr/gravminnenr som ikke inneholder nr for gravplassen 
(kun 00345, S25791 etc), så anbefaler vi at man får dette omnummerert før sammenslåingen slik at 
systemet slipper å tildele helt nye numre til disse. 

● Vi anbefaler også følgende tjeneste fra vår samarbeidspartner Myraunet Consulting for å forberede 
seg: http://myraunet.com/Kontakt/Artikler/Vis/ArticleId/59/Kvalitetssikring-av-data-f-248-r-fusjon 

 
Sammenslåingen vil skje på følgende måte: 

● Fra og med fredag 13. desember kl 08:00 vil alle databaser som er berørt av sammenslåing settes 
i lesemodus. Da kan ingenting endres, og ingen fakturaer skrives. 

http://myraunet.com/Kontakt/Artikler/Vis/ArticleId/59/Kvalitetssikring-av-data-f-248-r-fusjon


● Senest mandag 16. desember kl 16 vil den sammenslåtte databasen gjøres tilgjengelig for dere 
med alle data og skrivemodus slått på. Som regel er det den største av de tidligere databasene som 
vil tjene som utgangspunkt for dette. De mindre databasene vil være tilgjengelig i lesemodus ut 
2019. Alle brukerkonti fra de tidligere databasene vil overføres til den nye databasen. Dersom en 
person har brukerkonto i mer enn én av de tidligere databasene, vil brukerkonto med den høyeste 
tilgangen videreføres (super, skriv, les. mini-les). 

● Umiddelbart etter dette - dvs før jul - vil det nye fellesrådet få faktura for sammenslåingen i tråd med 
Ecclesias prisliste for dette. Fra 1.1.2020 vil det nye fellesrådet få årsfaktura for 2020, og de gamle 
fellesrådene trenger ikke foreta seg noe for å slippe dette. Det er altså ikke nødvendig å si opp hos 
oss på vegne av de utgående organisasjonene. Dette kan være annerledes hos banker, Evry etc. 

● I tiden fram til nyttår vil OCR-avtaler fungere på alle fakturaer sendt ut fra hoveddatabasen både før 
og etter sammenslåingstidspunktet. For betalinger av fakturaer for de mindre databasedelene vil 
registrering av dette måtte skje manuelt. 

 
 
 
 
 


