Referat fra møte i faggruppe 9.5.3
Til: Solveig Schultz, Heidi Jacobsen, Angelika Strobel, Else-Bitten Trælvik, Terje Magnussen,
Lisbeth Faltin, Cathrine Knutsen, Kari Wilsgård.
Kopi til: Geir-Henning Iversen, Hogne Eidissen, Elin Byberg, Lena Hansson, Wenche
Pedersen, Alf Rørbakk og Bjørn Fredriksen.
Fra: Elisabet Norlund
Saksnr. /Arkivkode

Sted
Kommunehuset
Gryllefjord,
Torsken
kommune.

Andre møtende
Ingen
Sak
nr.
1

2

Dato
07.05.2018

Tilstede
Solveig Schultz (Berg)
Heidi Jacobsen (Berg)
Angelika Strobel (Lenvik)
Else-Bitten Trælvik (Lenvik)
Terje Magnussen (Lenvik)
Lisbeth Faltin (Tranøy)
Cathrine Knutsen (Tranøy)
Kari Wilsgård (Torsken)
Elisabet Norlund (Torsken)

Forfall
Ingen

Referent
Elisabet Norlund

Under sak

Saksliste
Gjennomgang av møtereferater/kommentarer
Vi gikk igjennom møtereferat fra sist møte i faggruppe 9.5.3 den
25.04.2018. Angelika Strobel er blitt valgt som leder for faggruppen
9.5.3. Heidi Jacobsen er valgt som stedfortreder. Møtereferatet er
godkjent.
Kontoplaner
Det er ønskelig å bygge opp en kontoplanen med en ramme som
følger: Rammeområdet → Virksomhet → Ansvar.
Rammeområdet
Ønsker 2 siffer på rammeområdet, slik at man har mulighet til å kunne
endre på strukturen i fremtiden dersom det skulle være
nødvendig/aktuelt. Strukturen vil bli som følger:
00,10,20,30,40,50,60,70,80,90.
Virksomhet
Faggruppen ønsker 3 siffer som er knyttet til rammen, 1. siffer viser
rammetilhørighet.

Oppfølging
Ansvar/frist
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Ansvar
Det er ønskelig med 5 siffer på ansvar. 1. sifferet viser
rammetilhørighet.
Art
Faggruppen ønsker 6 siffer på art. Det første sifferet bestemmer
kontoklasse (drift/investering). Siffer 2-4 er standardliserte i henhold
til kostra. Siffer 5 og 6 har vi i forhold til inndeling på de ulike
kontoene.
Det er ønskelig at alle lønnskontene kun benyttes over
lønnsystemet/HRM. Disse kontoene er sperret for alle andre føringer.
Balansekontoene
Faggruppen ønsker 9 siffer på balansekontoene. Det er ønskelig at
sektorkoden er med i denne strukturen. Siffer 4-6 gjenspeiler
sektorkoder.
Prosjekt
Man ønsker 6 siffer på prosjektet. 1. sifferet viser rammetilhørigheten.
Siffer 2 og 3 er relatert til ansvar, prosjektnummer på hvert eneste
bygg, prosjektnummer på klientnivå (NAV, flyktningetjeneste m.m.)
Investering
Det er ønskelig at investering får en egen ramme, hvor hvert prosjekt
får et eget ansvar. Siffer 2 og 3 er relatert til driftsansvar.
Inngående balanse den 01.01.2020
Når inngående balanse skal overføres fra alle kommunene, er det
ønskelig at de 4 første tegn i tekstfeltet er de gamle
kommunenumerene.
Funksjon
Funksjoner bestemmes i henhold til kostra.
Videre framdrift
Lenvik kommune setter opp et excel ark med artskontoplanen sin.
Dette blir sendt til de andre kommune hvor man krysser av for hvilke
kontoer man behøver og legger til aktuelle kontoer for Senja
kommune.
Ressurser/organisering
MTAK
Torsken kommune og Tranøy kommune har sagt opp sin avtale med
MTAK, mens Berg kommune fortsatt er medlem i MTAK. Løsninger
vedrørende arbeidsgiverkontrollen i de ulike kommunene jobber man
med. Det vil komme ut nærmere informasjon vedrørende dette til hver
enkelt kommune.
Organisering på økonomiområdet
Det ble på møtet diskutert dagens organisering i de fire kommunene
(se vedlagt excel fil). Fra Lenvik kommune ønsker man en
sammenheng mellom lønnsavdeling og personalavdeling. I de fire ulike
kommunene ser man muligheter for både å kunne bygge sterkere
fagmiljøer og ta i bruk teknologiske verktøy for å levere bedre
tjenester til innbyggerne i Tranøy, Lenvik, Berg og Torsken.

Angelika
Heidi
Lisbeth
Elisabet
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Regnskapsføring Senja kirkelig fellesråd
Angelika har kontaktet tre sammenslåtte kommuner og sett nærmere
på hvordan regnskapsførertjenesten er organisert i den nye kommunen
som er blitt dannet. I Sandefjord kommune fører de ikke regnskapet
for kirkelig fellesråd. I Larvik kommune fører kommunen regnskapet
for fellesrådet. Fellesrådet fører selv regnskapet for sine sokn. I
Færder kommune har kommunen ansvar for kjøring av lønn.
Fellesrådet har ansvar for regnskapet inkl. fakturering. Kommunen
bistår med enkelte oppgaver i regnskapet som: moms, årsavslutning,
bankavstemming og remmitering. Fellesrådet har egne ansatte på
regnskap.
Totalt bruker Tranøy, Berg, Lenvik og Torsken kommune 1,4 årsverk
på å føre de ulike kirkeregnskapene.
Faggruppen er kommet fram til tre ulike alternativer i forhold til
organiseringen 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.
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
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.
Avtaler Visma
Nye avtaler fra Visma er blitt oversendt etter korresjoner fra sist
faggruppemøte. Det er blitt tatt opp at vi har behov for flere citrix
brukere. Hver kommune skal sjekke opp hvor mange citrix brukere vi
har i hver kommune og gi Angelika en tilbakemelding på dette.
- I den nye avtalen til Visma lurer faggruppen på om det er
inkludert spørretilgang til tidligere regnskap som de ulike
kommune har i Visma. Det er aktuelt å se på en avtale med
Agresso for Lenvik.
- Konvertering og opprettelse av selskap, hvordan er prisen i
forhold til flere selskap.
- Det er ønskelig fra faggruppe 9.5.3 at vi kan få en liste fra
Visma over hva som ikke er inkludert i avtalen vi har mottatt i
forbindelse med økonomi og regnskapstjenesten som de tilbyr.
Faggruppe 9.5.3 lurer også på hvordan det går i forhold til om de ulike
fagmiljøene har bestemt hvilke systemer de ønsker (Visma flyktning,
Visma skole, Visma barnehage osv.).

D.P. 9.5
D.P. 8.3

Angelika
Cathrine
Heidi
Elisabet

Angelika

D.P. 9.5

Endelige kontraker sendes til delprosjektgruppe 9.5.
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Eventuelt
Det er ønskelig at det blir opprettet en faggruppe 9.5.4 knyttet til
anlegg og anleggsregistrene til de ulike kommunene. Første møte i
denne faggruppen blir den 18.06.2018 kl 09 i Vangsvik.
Neste møte i faggruppe 9.5.3 blir den 12. september kl 09.00 på
Skaland.

Angelika

Angelika
Angelika

