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1. Om resultatenheten 

 
Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn 
Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* 

Marit Følstad Iversen 2900 Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn  

  

  

  
 
*Status pr utgangen av året. Kort kommentar dersom skifte i løpet av året. 
 

 
2. Driftsregnskap 2014  
 

Driftsregnskap 2014 (1000 kr)  

Kostrafunksj.* Navn tjenesteområde  Faste 

årsverk*** 

Regnskap 2014 

Netto drift** 

Rev. Budsjett 2014 

Netto drift** 

Avvik 

290 Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn Fra 16,3 pr 
01.01 til 
15,5 pr 
31.12 

9.668 9.663 - 5 

      

      

      

SUM Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn     

 
*mest sentrale funksjoner i enheten – dvs. de som er omtalt i budsjettdokumentet for 2013 
**netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (dvs. både drift og finans.)  
***Planlagte årsverk – endring i året kommenteres under avvik 
 

 
Forklaring av større økonomiske avvik  

Forklaring gis på ansvarsnivå, med referanse til funksjonsnivået - kun vesentlige avvik kommenteres. 
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Avviket kan i prinsippet forklares med: 

- Rene budsjetteringsfeil 

- Pris og lønnsnivå 

- Endring i aktivitet 

- Merkostnader/mindreinntekter uten endring i aktivitet/tilbud(effektivitetstap) 

- Uforutsette hendelser 

 

 

3. Viktige hendelser jf planlagte tiltak 2014 
 

- Personalet: 

o Reduksjon i faste årsverk fra høsten 2014 i forbindelse med naturlig avgang 

o 4 ansatte har gått av med pensjon, 3 nye ansatte har startet 

- Flere tiltak er gjennomført for å utnytte økonomisystemet bedre 

- Gjennomført opplæring / kurs for økt kompetanse innen faget og økonomisystemet 

- Det ble skrevet avtale om nye regnskapsoppdrag med 3 nye firma (eksl Snåsa) 

- Snåsa kommune vedtok å inngå i vertskommunesamarbeidet fra 01.01.2015. Planlegging og forberedelser til oppstart av 2 nye firma (kommunen og 

kirka) ble gjort sommeren/høsten. 

- Leder har vært prosjektleder for innføring av eHandel i Inn-Trøndelag 

 

 
4. Prosjekter og investeringer 2014 – framdrift og avvik 

 

- A-meldingen:  

o Statlig krav om ny rapportering av lønn fom 2015. Ny modul i Agresso ble installert og store ressurser ble brukt på tilrettelegging og 

forberedelser i økonomisystemet.  

- Agresso M3 og ASP-drift (sentral-drift): 

o Oppgradering av økonomisystemet Agresso til ny versjon ble gjennomført høsten 2014.  

o Samtidig ble driften av Agresso overført fra IKT Inn-Trøndelag til ASP-drift v/Evry. 

o En betydelig omlegging som har krevd mye tid og ressurser både internt og eksternt. 
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5. Avvik fra virksomhetsplan 2014  
  

Det var planlagt å ta i bruk flere nye moduler i Agresso, men dette ble utsatt pga flere utsettelser i planlagt oppgradering til Agresso M3. 

 

 

6. Framtidige utfordringer 

 

- Økt fokus på økt digitalisering og mer effektiv drift krever økt kompetanse hos ansatte 

- Kommunereformen vil bety endring i driften av kontoret på sikt 


