Referat fra møte i DP 9.5: Styring, økonomi og
anskaffelser
Delprosjektleder: Geir-Henning Iversen
Fra prosjektet: Hogne Eidissen, Elin Byberg
Til: DP-deltakerne, Rådmenn til eventuell distribusjon i egen kommune,
Kopi til: Prosjekt Senja kommune
Fra: Elin Byberg
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Sted
Torsken
kommunehuset
Gryllefjord

Tilstede
Tommy Hagen
Lisbet Falltin
Elisabet Nordlund
Angelika Strobel
Helle Bendiksen
Mona Jensen
Hogne Eidissen
Elin Byberg

Andre møtende

Under sak

Forfall
Heidi Jacobsen

Sak nr Hva saken gjelder og konklusjon
1

Referent
Elin Byberg

Oppfølging
Ansvar/frist

Innkalling og referat fra sist møte
Kommentarer til referat
Fellles ledermøter med alle delprosjektlederne vil
fortsette, men det vil også bli møtepunkter mellom
mindre grupper/færre delprosjektledere
Referat godkjent
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Status valg av økonomisystem.
Intensjonskunngjøring og kontrakt med Visma
Faggruppe 9.5.3 har gjort mye bra jobb sammen med
innkjøpsansvarlig i Lenvik. Det ble publisert en

Hogne Eidissen, prosjektleder: hogne.eidissen@senja.kommune.no Telef.: 90782522
Side 1

intensjonskunngjøring den 7.6.18 på Doffi. Får vi
ingen tilbakemeldinger/merknader kan vi inngå avtale
med Visma slik at vi får landet på valg av
økonomisystem.
Frist for tilbakemeldinger på intensjonskunngjøringen
er 25. juni kl.12.00
Er brukt Moss og Ålesund som mal når man har
jobbet med intensjonskunngjøring. De fire
kommunene må signere hver sin kontrakt frem til vi er
en ny kommune.
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Status faggrupper, innspill og anbefalinger fra
faggruppe 9.5.3
Angelika gikk gjennom referatene fra faggruppe 9.5.3
som har hatt to møter siden sist DP – møte.
Heidi Jacobsen ønsker ikke å fortsette som leder i
faggruppe 9.5.3
Ankelika Strobel er foreslått som ny leder og Heidi
Jacobsen deltar fortsatt som medlem i faggruppen
samt delprosjektet. Delprosjekt 9.5 gir sin tilslutning
til at faggruppe 9.5.3 konsituerer seg på nytt.
Faggruppe 9.5.3 har flere innspill/spørsmål til DP 9.5:
- Det må tas avgjørelse ang
pensjon/forsikring/bank/utlån Kan man
videreføre det som fungerer?
- Hvem skal ta avgjørelse om system til
eiendomsskatt (KomTek)? Innfordring – kan
systemet Eik videreføres? Kan de andre
Prosjektorganisasjon/ Hogne
kommunene ta i bruk Lenvik sitt system vedr. Eidissen
selvkost (Momentum)?
- Budsjettsystem (arena) kan det videreføres?
Skal utlån gjøres av Senja kommune
ellerbrukes videre Lindorff?
- Skatt/arbeidsgiverkontroll utføres av Skatt
Nord
- Hvordan er det med felles-systemer som
Outlokk og Sak arkiv

Angående pensjon må den lyses ut eller gjøres en
intensjonskunngjøring på? Faggruppen er opptatt at
man gjør ting riktig.
Mye av innspill fra faggruppen er sektorovergripende
og følges ikke opp av et enkelt delprosjekt. Viktig at
prosjektledelsen fanger opp og holder trådene i disse,

blant annet hva skal man ha og hva skal videreføres.
I forhold til pensjon så bør det være en egen
faggruppe som ser nærmere på det området.
Bank/lån blir transportert over til ny kommune
Forsikring er todelt – persjonal/ting
Må sjekkes opp av prosjektledelsen, man kan
videreføre det som fungerer dersom det er innenfor
lovverket
Eiendomsskatt – hvilket system? DP 9.6 bør se på
valg av system også. Tre kommuner har i dag
Komtek, Torsken har ikke.
Innspill: det burde sendes ut informasjon til alle DPlederne på hva som må sjekkes fremover på systemer.
Prosjektleder Hogne Eidissen trenger oversikt som
kan formidles videre. Angelika Strobel oversender.
Angelika Strobel
Innfordring – Eik. Kan videreføres, men må sjekkes
Prosjektorganisasjonen/Hogne
av faggruppe 9.5.3
Eidissen
Momentum – tas opp i DP 9.6 eller i faggruppe
knyttet til delprosjektet.
Ang Lindorff – er ønskelig at man viderefører dette.
Faggruppe 9.5.3 sjekker og jobber med avtale.
Outlokk og Arkiv – ligger til DP 9.4 Er det outlook
som skal være felles kommunikasjonsplattform for
Senja kommune? Følges opp av prosjektledelsen og
inn mot DP 9.4
Er mange beslutninger som skal tas, både ang ting
som er kjent og ukjent.
Faggruppe 9.5.3 har sett på strukturene for
oppbygging av kontoplaner. Angelika Strobel gikk
gjennom og orienterte.
Kommentar – vi bør ikke ha flrere rammeområder enn
nødvendig. Eks Harstad har 6 rammeområder på hele
økonomien.
Viktig at man ser til hva som er vedtatt i
økonomireglementet når man jobber med strukturene.
Jobbes videre med i faggruppe 9.5.3 som legger frem
forslag til DP 9.5 i neste møte.
MTAK - Fellesnemnda bør fatte vedtak på hvordan
fremtidig arbeidsgiver kontroll i fremtidige Senja
kommune skal være. Kommer som sak i Fellesnemnda
i september. Bør jobbes med i DP 8.3 når man ser på

Prosjektorganisasjonen/Hogne
Eidissen

interkommunalt samarbeid og eierskap. Tas opp i
neste møte den 27.juni til DP 8.3
Skal det være en felles MTAK og hvordan skal den
være? Skal det være
vertskommunesamarbeid/interkommunalt samarbeid?
Hvilken innretning velger vi fra 2020?
Eierskapsmelding bør også begynne å jobbes med i
DP 8.3

Prosjektorganisasjonen/Elin
Byberg

Kartlegging av dagens organisering på
økonomiområdet – Gjennomgang av Angelika
Strobel. Er gjort kartlegging på antall årsverk, men
ikke på hvert enkelt idivid så man blant annet vet
hvem som går av o.l.
Må lages en bemanningsplan på de ulike områdene –
hvem kartlegger og gjør en bemanningsplan? Hva er
omfanget og behovet. Vil kanskje være ett behov i
starten ved ny kommune og ett annet over tid.
Kommunalsjefene som kommer på plass i høst vil
være sentrale i dette arbeidet.
Kirkeregnskap
I dag brukes det 1.4 årsverk på føring av
kirkeregnskap.
Faggruppe 9.5.3 har undersøkt med andre
kommunesammenslåinger og med bakgrunn i det har
man tre ulike alternativer til fremtidig organisering av
kirkeregnskapet:
1. Den nye sammenslåtte kommunen bevilger
penger for å få utført denne tjenesten. Man vil
da ikke stille til disposisjon vertøy eller
ansatte. Kirka selv skaffer seg vertøyet og
fører regnskapet eller kjøper tjenesten fra
andre.
2. Kommunen stiller verktøyet til disposisjon.
Kirka selv fører regnskapet eller kjøper denne
tjenesten fra andre.
3. Den nye sammenslåtte kommune stiller både
verktøy og ansatte til disposisjon for å føre
kirkeregnskapet.
Må tas opp i DP 8.3 hvor man tar en beslutning om
videre organisering. Dette må også tas med inn i
tjenesteavtalen.
Det er viktig å se på før man tar stilling til punktene
over bemanningsplanen på økonomiområdet for den
nye kommunen.
Ny tjenesteytingsavtale må lages, dette skal utføres i

Prosjektorganisasjonen/Elin
Byberg

delprosjektgruppe 8.3. Faggruppe 9.5.3 savner
administrative representanter i delprosjektgruppe 8.3.
Dette er nødvendig med hensyn til at kontoplaner
også må utarbeides for Senja kirkelige fellesråd
dersom kommunen skal utføre denne oppgaven.
Elisabet Nordlund ønsker å komme inn i faggruppe
under DP 8.3 for å orientere kirken om føring av
kostnader/reiseregninger ol. knyttet til prosesser med
sammenslåing.
Er ønskelig å opprette faggruppe 9.5.4 Anlegg og
anleggsregister. Delprosjektet gir sin tilslutning,
faggruppen konsituerer seg selv og velger leder.
Tilitsvalgte må inviteres med inn, sendes e-post til
Otto Jakobsen.
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Hovedbankavtalen – tilbud på felles
konkurransegrunnlag fra Finansinnkjøp
Er gjort en forespørsel til Finanskjøp og kostanden
med å få gjort dette kommer på under 100 000,- for
de fire kommunene. Vil bli fire avtaler med hver
enkelt kommune frem til 2020 og en avtale fra
1.1.2020.
Må ikke lages noe konkurransegrunnlag når det er en
anskaffelse på under 100 000,- Må be om en fastpris
på oppdraget
Hovedbankavtalen i seg selv skal ut på Doffin. Har
vært lyst ut tidligere på Doffin.
Må være på plass 1.4.2019
Delprosjektet er enig om å gå videre ut med anbud på Økonomisjefene
hovedbankavtale og det er ønskelige å bruke
Finanskjøp på utforming av konkurransegrunnlaget.
Økonomisjefene orienterer de enkelte rådmenn i de
fire kommunene.
Geir-Henning Iversen har som hovedansvar og følger Geir-Henning Iversen
opp dialogen med Finansinnkjøp.
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Videreføring av arena
Elisabet Nordlund orienterte, er gjort henvendelse til
Arena etter sist møte og man har fått sendt over et
tilbud og avtaleutkast.
Elisabet Norlund kontakter Arena og presiserer at vi
skal ha en videreføring av de avtalene man har i dag.
Er ønskelig å få et skyggebudsjett for Senja kommune

Elisabet Nordlund

til Fellesnmenda i desember, ligger i utkast til avtale
med Arena at de skal lage en felles base hvor man kan
slå sammen de fire kommune og ta ut et
skyggebudsjett.
Arena bes delta på neste møte i delprosjektet for å
orientere hvordan struktur skal bygges opp og det
som skal være før 2020 vedrørende skyggebudsjett
o.l. Elisabet Nordlund følger dette opp og inviterer
Arena inn til neste møte.
Elisabet Nordlund
Elisabet Nordlund lager et notat til referatet
vedrørende dagens avtaler med Arena i de fire
kommunene i dag og en videreføring basert på
tilbudet og avtaleutkastet til Arena. Sendes på e-post
til alle i delprosjektet.
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Eventuelt
Organisasjonsnummer for den nye kommunen.
Sjekker med SSB, skal vi bestille et nytt eller bruke et
av de eksistrende? Og hva kan man gjøre? Og hva er
fordelene og ulempene vedrørende det ene og det
andre. Prosjektledelsen har tidligere sendt en
Prosjektledelsen/Elin Byberg
henvendele i mai vedrørende nytt
organisasjonsnummer, men har ikke fått svar.
Prosjektledelsen følger dette opp og sjekker med
SSB.

Neste møte i DP 9.5
Foreslås 31.08.2018 i Skaland.kl.09.00-12.00
Koordineres med DP 8.4
Møteplan høst 2018
31.08.2018 Gryllefjord
7.11.2018 Vangsvik

