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Innkalling og referat fra sist møte
Innspill fra Angelika Strobel til sakslisten – sak
vedrørende Arena.
Innkalling godkjent med tillegggssak Arena.
Referat fra sist møte 31082018 godkjent.
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Innspill fra Angelika Strobel sendt på e-post:
1. Videreføring av fagsystemer
Kartelgging foregår i hele prosjektet
Senja2020. Er laget en faggruppe under 9.2
hvor kommunalsjefene er med og kartlegger

Oppfølging
Ansvar/frist
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de systemene vi har i dag, ønskes de videreført
eller ikke. Er laget en gruppe i microsoft
teams hvor man lager en liste med de ulike
systemoversiktene. Medlemmene i DP 9.5
legges til gruppen. Hogne Eidissen gir Hallgeir Hogne Eidissen
Torgersen beskjed om at det gjøres.
Lindorf følges opp av Heidi Jakobsen
Heidi Jakobsen
Eik følges videre opp av Angelika Strobel.
2. Hovedbankavtale fra 1.4.19 som skal
videreføres i Senja
Er skrevet kontrakt med Finansinnkjøp som
kommer med et utkast til konkurransegrunnlag
til Senja2020. Dette bør gjennomgås med
Geir-Henning Iversen
Finansinnkjøp og økonomisjefene slik at det
som kartlegges er samkjørt.
3. Pensjon
Mest sannsynlig kan vi videreføre KLP. Det
må gjøres et politisk veivalg og må derfor
lages en sak til Fellesnemnda. Er kommet en
liste fra KLP som man kan ta utgangspunkt i.
Delprosjekt 8.2 lager sak til Fellesnemda på
nyåret. Hogne Eidissen og Ann-Heidi SmithMeyer i prosjektorganisasjonen følger dette
opp.

Hogne Eidissen/Ann-Heidi
Smith-Meyer

4. Forsikring
Personalforsikring bør tas opp i delprosjekt
8.2
Det som har med bygg/eiendom/ting ligger
Hogne Eidissen
hos delprosjekt 9.6. Hogne Eidissen følger det
opp og sørger for at det settes på agenda til
møte i de to delprosjektene.
Bør ha noen i Senja kommune som har
oversikt og kompetanse til å
forvalte/administrere forsikringsporteføljen til
kommunen.
5. Orientering fra implementeringsprosjekt
Visma - FG 9.5.5
Angelika Strobel orienterte for status i
faggrupe 9.5.5 Visma.
Milepæler:
- 31.12.18 Kartlegging, levere oppsett
- 31.01.19 Installasjon
- 30.04.19 Visma bygger system
- 31.10.19 Konvertering

-

30.11.19 Test

Vil bli en ressurs som blir frikjøpt fremover
dedikert til Vismaprosjektet. Blir en
midlertidig stilling som blir engasjert i
prosjektet.
6. Arena
Skal det opprettes en arbeidsgruppe som
jobber med grunndata oppsett i Arena?
Hvordan tenker vi at vi skal budsjettere i Senja Hogne Eidissen/Geir-Henning
Iversen
kommune. Konsekvensjusterte budsjett med
forskjellige kontoplaner, kan Arena gjøre den
jobben med å slå dette sammen til ett?
Hogne Eidissen og Geir-Henning Iversen tar
dette opp med Arena.
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Økonomirapportering - hva skal refunderes fra
Senja2020
Ønskelig at det blir klarhet fra prosjektet til de fire
kommunene på hva som skal refunderes og ikke
refunderes. Må være en helhetlig rapportering og lik
rapportering. Kommer sak til Fellesnemnda
21.november vedrørende møtegodtgjørelse.
Hogne Eidissen
Viktig å få gjort de avklaringene, får man dekt alt eller
skal man sette et tak og resten er egeninnsats. Hogne
Eidissen følger dette opp og sender ut til kommunene.
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Gjennomgang av ROS analyse DP 9.5
Geir-Henning Iversen tok en kort gjennomgang av
ROS analysen til DP 9.5 og handlingsplanen
Delprojsketet er i rute og har kontroll på de
risikoområdene avdekket i ROS analysen, samt de
tiltak som er lagt inn i handlingsplanen.
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Orientering fra økonomiforum i september ved
Geir-Henning Iversen
• Ny kommunelov og tilhørende forskrift trer i
kraft fra og med 1.1. 2020. Vesentlige
endringer på økonomiområdet
• Forbedringsprogram i Tromsø kommune,
hvordan de har systematisert og digitalisert
forbedringsarbeidet i kommunen
• Nytt og endringer fra GKRS
• Havbruksfond, hvordan håndteres dette i

•
•

kommunene og hva kan kommunene forvente
kommer fremover
Ny kommuneøkonom i KS Nord-Norge,
kontakt info
Alle presentasjonene finnes på fylkesmannen i
Troms sine nettside
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Orientering administrativ organisering Senja
kommune – Stab/støtte
Gjennomgang av organisasjonskartet ved GeirHenning Iversen og Hogne Eidissen
Delprosjektet tar fremlegget vedrørende
organisasjonskartet til orientering.
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Neste møte i delprosjektet
Koordineres med DP 8.4. Blir 9.januar 2019 på
Skaland fra kl. 09.00-12.00

