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Sak nr Hva saken gjelder og konklusjon
1

Referat fra forrige møte 11.10-2017
Ikke gjennomgått

2

Sak 1: Videreføring av fagsystemer
Utdrag fra møteinnkalling til møte 11.10.17:
«Vi har fått kunnskap om at man ved andre kommunesammenslåinger
har besluttet å videreføre fagsystemer uten å gå ut på anbud.
Mulighetene for dette avhenger av hvor vesentlig endringen kan anses
å bli i forhold til eksisterende avtaler.
Dersom det er mulig å videreføre fagsystemer uten anbud, hvilke
systemer ønsker vi i så fall å videreføre?
Faggruppe 9.5.3 tar stilling til dette innenfor økonomiområdet og tar
saken videre til arbeidsgruppe 9.5.1 Innkjøp som avklarer
mulighetsrommet.»

Oppfølging
Ansvar/frist

Faggruppen hadde utarbeidet en kostnadsoversikt over årlige
vedlikeholds- og driftsutgifter for økonomi- lønns- og en del
fagstystemer.
Før det startes en prosess med utlysning av et økonomi-/lønnssystem,
bør det undersøkes om videreføring av eksisterende systemer.
Flertallet i gruppen prioriterer følgende rekkefølge når det gjelder
videreføring av eksisterende avtaler:
1. Et felles system fra leverandør Visma
2. HRM fra leverandør Visma, økonomi- og regnskapssystem fra
leverandør Agresso/EVRY
3. HRM fra leverandør Visma, økonomi-og regnskapssystem må lyses
ut hvis alternative 1. eller 2. ikke er mulig.
Er det ikke mulig å videreføre eksisterende avtaler som skissert i
alternativer 1.-3., skal det lyses ut et felles økonomi- og lønnssystem.
Angelika tok kontakt med Tommy den 8.12.17 for å avklare videre
framgang og kontakt med leverandørene. De er blitt enige slik:
Forespørselen sendes fra Angelika direkte til VISMA og EVRY.
Etter svar fra leverandørene tas det videre vurdering av mulighetene i
FG 9.5.1 henholdsvis i DP 9.5 fortest mulig.

Angelika

