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Andre møtende

Forfall

Referent
Elin Byberg

Under sak

Sak nr Hva saken gjelder og konklusjon
1

Innkalling og referat fra sist møte
Innkalling godkjent med tillegggssak
hovedbankavtale.
Referat fra sist møte 07112018 godkjent.
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Sak til Fellesnemnda vedrørende veivalg pensjon
Må gjøres noen politiske veivalg og må derfor lages
en sak til Fellesnemnda.
Prosjektleder og leder av DP 9.5 har møte med KLP
den 24. januar. Innkjøpsservice skal være tilstede på

Oppfølging
Ansvar/frist

Hogne Eidissen, prosjektleder: hogne.eidissen@senja.kommune.no Telef.: 90782522
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møte å bistå med rådgivning vedrørende avtaler på
forsikringer. Det sendes ut innkalling fra prosjektleder
til de som skal delta på møtet.
Er kommet en liste fra KLP som man kan ta
utgangspunkt i sammen med et saksfremlegg laget av
Lenvik som har vært til behandling i kommunestyret.
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Geir Henning sender til prosjektorganisasjon som
Geir Henning
lager utkast på sak til Fellesnemnda, sendes på e-post Hogne/Elin
til medlemmene i delprosjektet for kommentarer før
saken godkjennes og oversendes til Fellesnemnda.
Opprettelse av faggruppe Arena
Leder av delprosjektet stilte spørsmål om man skal
opprette arbeidsgruppe knyttet til budsjett for 2020 i
Arena. Delprosjektet er enig i at dette gjøres og at
arbeidsgruppen skal bestå av økonomisjefene fra de
fire kommunene og prosjektleder, arbeidsgruppen trer
i kraft fra mars. Første møte settes til 13.mars 2019.
Må lages sak til Fellesnemnda i juni hvor man gjør
noen avklaringer med tanke på prosessene knyttet til
arbeidet med budsjett for 2020 Senja kommune. Vi
rekker ikke å få med alle faktorene og prosessene blir
ikke lik som man har hatt i de fire kommunene
tidligere år.
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Møteplan 2019
27.mars 2019 kl 09.00 - 12.00
29. mai 2019 kl.09.00 - 12.00
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Hovedbankavtalen
Geir Henning orienterte kort om status vedrørende ny
hovedbankavtale. Skal være på plass innen utgangen
av gammel avtale utløper.
Satt forhandlingsmøte 27. februar med Finansinnkjøp.
Skal ut på anbud, er laget et konkurransegrunnlag
som legges ut.
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Status Visma
Er opprettet 7 faggrupper under delprosjekt 9.5
9.5.1 HRM
9.5.2 Økonomi
9.5.3 Fakturering
9.5.4 Fakturabehandling
9.5.5.Brukeradministrasjon
9.5.6 Anlegg
9.5.7 Ressurstyring

Alle faggruppene unntatt resssursstyring skal levere
oversikt/skjema innen tirsdag 15.januar. Dette danner
grunnlag for Visma sin videre oppbygging
Ulik aktivitet i de 7 arbeidsgruppene, men alle
kommer i mål.
Får overlevert systemet i april og da kan vi fylle inn
og komplementere.
Avklaringer på overordnet nivå vedrørenede enkelte
fagsystemer. All kartlegging fra de fire kommunene på
dagens avtaler på ulike fagsystem har frist til 15.
januar.
Catrine Knudsen i Tranøy overtar prosjektlederrollen
for Visma etter kartleggingsskjema er levert inn.
Innkalles også til møtene i DP 9.5
Er utfordringer i de enkelte kommunene å holde frist
for å avlevere regnskap til fristen 15. februar. Er
viktig at man prioriterer og koordinerer med
prosjektorganisasjonen at man ikke legger inn mange
møter i perioder hvor man har viktige frister som skal
overholdes.
Kontrollgjennomgang av fagsystemer innenfor
ansvarsområdet DP 9.5
Det er god oversikt og kontroll på de fagsystmene
knyttet til dp 9.5 sitt ansvarsområde.
Arena og VISMA, avtalene er på plass.
SOFIE og KOSS er knyttet opp mot skatt – følges
opp av kemneren
Oppslagsverk og lignende, må sees på etter hvert.
Lindorf har Heidi har forsøkt å følge opp, men får
ikke svar. Heidi kontakter Espen Birketveit og ser om
hun får svar hos han.
EIK er ok, videreføres og avtale gjøres.
Beredskap romjulen 2019 og i forbindelse med
lønnskjøring i januar 2020.
Virksomhetslederne, må også ikke bare tenke på de
ansatte, men også avtaler, verktøy, systemer osv.
Viktig å formidle dette også, møte med de nye
virksomhetslederne førstkommende mandag 14.
januar 2019.
Spørsmål tatt opp vedrørende interkommunalt
samarbeid, er alle avtalene sagt opp? For en rekke var

det frister for oppsigelse 31.12.2018. Prosjektleder
følger opp og sjekker.
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Neste møte i delprosjektet
Koordineres med DP 8.4. Blir på Finnsnes den 27.
mars 2019 fra kl. 09.00-12.00.

