K4 - Prosjektgruppe økonomi
samarbeidsprosjekt Gratangen,
Lavangen, Salangen og Ibestad

AGENDA
Til stede:
Forfall:

Bjørn-Helge Aune, Heidi Sund Aasen, Olav Wilhelmsen, Ellinor Bones Larsen, , og
Ole Kristian Severinsen
Andreas Simonsen, Geir-Magne Johansen

FRA MØTE TORSDAG DEN 19.10.2006 KL 0900-1130 HERREDSHUSET, SALANGEN
Nr

Tema

1

Rapportering fra prosjektarbeidet
Prosjektleder orienterte om det felles ordførermøtet den 10.10. og prosessen Det
skal være et nytt ordfører møte den 06.11. hvor diskusjonene om lokalisering av de
felles funksjonene skal drøftes. Dokumenter i denne prosessen legges fortløpende
ut på www.sessan.no/k4.
Prosjektgruppa bør gi de faglige argumentene for lokalisering og organisering –
om det vil være noen gevinst i forhold sårbarhet og kompetanse, hvorvidt det vil
være heldig å skille regnskap og lønn, f. eks. Prosjektgruppa var imidlertid klar på
at skatteoppkreverfunksjonen vil være rasjonelt å etablere som felles løsning
ettersom det nå kommer til å skje endringer på systemsiden (Sofie). bygge på
personal man har …
Det må mer informasjon ut til ansatte om prosessen.

2

Driftsutgifter til økonomifunksjonen
Prosjektleder får komplette tall av Bjørn Helge i løpet av ettermiddagen (på
møtedagen).

3

Gjennomgang av rutinebeskrivelser
Prosjektleder sender ut og får tilbakemelding innen tirsdag 24.11. Prosjektbeskrivelsen må inneholde også en argumentasjon for hvorvidt man skal splitte i tre
eller bare i en funksjon

4

Kapasitet, kompetanse og organisering
Tar utgangspunkt i dagens ressursbruk som tilsvarer ca 4,5 stillinger. I tillegg bør
det være 1 ekstra i en periode på 0,5-1 år for å ta toppen i forbindelse med
omleggingen.
Gjenværende oppgaver på økonomi området (ekskl. lønn og skatt) tilsvarer ca 2
stillinger.
Det må vurderes om vederlagsberegning og utarbeiding av refusjonskrav skal inn i
skatteoppkrever-/ innfordringsfunksjonen som tilbud til kommunene. Prosjektleder
sjekker med revisjonen hvorvidt det er tillatt å la samme innstans utferdige
refusjonskrav og foreta innfordring.

5

Framdriftsplan
Prosjektgruppa foreslår en framdriftsplan der 01.05.2006 er milepæl for etablering
av felles tjeneste. Prosjektleder utarbeider forslag til mer detaljert framdriftsplan.

4

Egen delplan på skattefunksjonen.
Denne bør inngå i den samlede prosjektbeskrivelsen for økonomiområdet.

5

Neste møte
Neste møte blir 01.11. kl 0900 Lavangen

6

Eventuelt
Ingen saker.

Gratangen, 20.10.06
Ole Kristian

