TRANØY KOMMUNE

Referat fra møte i Faggruppe 9.5.3
Til:
Kopi til:
Fra:

Solveig Schultz

Saksnr./Arkivkode

Sted
Lenvik rådhus

Andre møtende

Sak
nr

Dato
25.04.2018

Tilstede
Forfall
Solveig Schultz,
Cathrine Knutsen,
Terje Magnussen,
Else-Bitten Trælvik
Angelika Strobel, Kari
Wilsgård,
Heidi Jacobsen (kom
klokka 10)
Lisbeth Faltin,
Elisabeth Norlund

Referent
Solveig

Under sak

Hva saken gjelder og konklusjon

Oppfølging
Ansvar/frist

Div. orienteringer
Angelika Stobel blir medlem i gruppen, fra Lenvik kommune.
Lisbeth Faltin blir medlem i gruppen, fra Tranøy kommune.
Det ble orientert at Nye Ålesund har fått nytt org.nr. Kan Senja
kommune få det allerede nå?

9.5 har besluttet bruk av ASP
Er bestemt at alle skal bruke Compilo til internkontroll.
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Valg av fremtidig økonomi- lønns- og personalsystem
(oversikt over systemer som videreføres ligger vedlagt)
Kommunene har valgt å bruke Visma som fremtidig økonomilønns- og personalsystem. Kommunen har valgt å ikke gå ut på
anbud med anskaffelsen på grunn av flere faktorer:

Angelika
Videreformidlet
til Geir-Henning
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1. Tidspress:
En anbudsprossess vil ta mye tid med å utarbeide
kravspesifikasjoner, gjennomføring av konkuransen og valg av
leverandør. En slik prosess antas til å bruke minst 6 måneder. For å
kunne bygge op et felles økonomi- og lønnssystem trenges i tillegg
minst 6 måneder. Dette forutsetter at det ikke blir uforutsatte
forhold i tidsløpet.
Oppbygging av systemet med grunndata og funksjonaliteter må i
tillegg kvalitetssikres. Det skal jøres test på mange områder. Dette
arbeidet må ikke undervuderes. Kommunen må kunne levere
tjenester fra dag en, dette innebærer lønnskjøring, betjene
leverandører og kunder gjennom ett datasystem. Siden 3 av 4
kommuner for noen år siden har vært gjennom en
anskaffelsesprosess med skifte av økonomi- og lønnsystem, anses
kontrakten med Visma som fersk nok til å videreføre.
2. Opplæringsbehov som en ressurs:
Pr i dag bruker alle fire kommunene Visma HRM-systemet.
Pr. i dag bruker 3 av 4 kommuner Visma økonnomisystemet.
Utgående fra dette er de fleste ansatte godt kjent med
funksjonaliteten, og behovet for opplæring blir lite. Her vil
kommuen spare en del ressurser til opplæring i en periode hvor
mange ting må ordnes ved siden av en vanlig jobbhverdag. Både
tidsbruket og kvaliteten relatert til opplæring må ikke
undervurderes.
Gjennomgang av forslag til avtaleutkast
Tekst endres fra Lenvik kommune + org.nr. til Torsken kommune
og org.nr., og fakturaadresse endres til Torsken kommune og
merkes Senja 2020.
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Hvem skal underskrive avtaler?

Tommy/Angelika

Undersøke angående foreslåtte konsulenter fra Visma

Angelika

Diskusjon vedr. Senja kirkelige fellesråd – skal det være eget
regnskap her? Se vedlegg om undersøkelse som er gjort i andre
sammenslåtte kommuner

Neste møte i FG

Opplæring er ikke priset i kontrakten, undersøke hva som er
inkludert
Gjennomgang av bilagene til SSA-V 2015

Angelika

Det må taes hensyn til GDPR
Det ble tatt en gjennomgang av programmene som en eventuell
avtale gjelder. Har vi alle de programmene som vi trenger?
Må ha opsjon i avtalen om funksjonaliteter som mangler.
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Sjekke med Visma vedr. økonomisystemer vi ikke har på vår
oversikt
Sjekke med Nye Ålesund om hvem de har brukt som bahandlingsansvarlig/kontaktansvarlig
Diverse spørsmål til 9.5
Det må tas avgjørelse ang pensjon/forsikring/bank/utlån
Kan man videreføre det som fungere? Hvem skal ta avgjørelse om
system til eiendomsskatt (KomTek)?
Innfordring – kan systemet Eik videreføres?
Kan de andre kommunene ta i bruk Lenvik sitt system vedr.
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
Videre arbeid
- Kontoplan
- Innspill til organisering på økonomiområdet
- Regnskap kirkelig fellesråd
Lederollen i gruppen
Angelika ble valgt som ny leder, da Heidi ønsket å bli avvløst. Det
bør også velges en stedfortreder for leder.
Sendes over til 9.5 for endelig avgjørelse.
Neste møte blir 07.05.18 – Gryllefjord klokka ni
Tema: Ressurser, oppbygging av kontoplan, kirkeregnskap,
eventuelt

Angelika
Videreformidlet
til Geir-Henning i
DP 9.5
9.5

Neste møte i FG

9.5

Angelika
innkaller

