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1. Om resultatenheten 
 

1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten 

 

- Enhetens navn 

- Enhetsleder
* 

- Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder* 

- Marit 
Følstad 
Iversen 

- 2900 Interkommunalt samarbeid -  

-  -  -  

-  -  -  

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

 

Antall firma: 3 kommuner, 3 kirker, 4 IKS, 1 KF, 1 AS 

 

1.2 Personalet 

Antall årsverk: 16,3 pr 31.12.13 (redusert fra 17,6 01.01.13) 

Nærvær: 94,8 

 

1.3 HMS 
- Det er gjennomført medarbeidersamtaler og seniorsamtaler 
- Medarbeiderkartlegging ble gjennomført våren 2013. Svarprosent 88,2 
- HMS-plan ble ferdigstilt januar 2014 
- 2 ansatte har gått av med pensjon og 1 ny ansatt har kommet til 
- 1 ansatt har blitt delvis ufør og gått over i redusert stilling 
- Fast bemanning er redusert med 1 årsverk samt 0,3 årsverk som gjelder opphør av tjenester for Inderøy kommune 
 

2. Viktige hendelser  
 

Drift og utviklingstiltak i 2013: 

  Vi har fortsatt fokus på å utnytte bruken av økonomisystemet bedre 

  Integrasjon mellom Agresso Lønn og Oppad for elektronisk overføring av variabel lønn. Gjennomført i Steinkjer kommune for alle skolene. 
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  Ny modul for EHF Inngående faktura (eFaktura Bedrift) i drift våren 2013 (gjelder kommunene) 

  Ny modul for EHF Utgående faktura (eFaktura Bedrift) i drift sommeren 2013 (gjelder kommunene) 

  Ny modul ERP Innfordring i drift i løpet av året for 3 kommuner og Brann 

 Ny layout på utgående faktura kom i drift våren 2013 

 Ny anleggsmodul kom i drift høsten 2013 

 

Ny versjon av økonomisystemet – Agresso M3 

 Vedtak i styret 4. juni 2013 på oppgradering til Agresso M3 i løpet av høsten 2013 

 Store problemer hos IKT med maskinparken førte til utsatt oppgradering 

 Utsettelse medfører forskyvning i flere utviklingsprosjekter 

 

IKT og Agresso 

 IKT Inn-Trøndelag har ansvar for driften av Agresso. Dette har ikke fungert optimalt i 2013. IKT har i mange tilfeller hatt for lang responstid på 

innmeldte saker vedr drift av Agresso. 

 Høsten 2013 har vært utfordrende med totalt 5-6 dager uten tilgang til Agresso. I noe av denne tiden har vi vært helt uten datatilgang. I desember 

måtte Agresso installeres på ny server, noe som medførte mye ekstra arbeid pga stopp i funksjonalitet/rapporter mm. 

 Det er helt nødvendig med en IKT-enhet som fungerer godt slik at vi får gjort den jobben vi er satt til. Vår effektivitet og muligheter for utvikling er 

avhengig av en velfungerende IKT-enhet. Det har ikke vært tilfellet i 2013. 

 

 

 

3. Enhetens regnskapsmessige driftsresultat 
 
3.1 Regnskap pr funksjon 

-  

- Regnskap 2013 

- Kostrafunksjon* - Navn tjenesteområde  - Regnskap** - Revidert 
budsjett** 

- Avvik 

- 290 - Interkommunalt samarbeid - 9.809.300 - 10.812.000 - 1.002.700 

-  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  
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- SUM  -  -  -  -  

- *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.)  
 
- Netto drift i tabellen viser hva kommunene samlet har betalt for vertskommunesamarbeidet. Avviket viser redusert utgift for kommunene. 

 

3.2 Forklaringer til avvik fra budsjett 
 
Avvik kan i prinsippet forklares med 

- Økte refusjoner på lønn jf sykefravær og arbeidspraksisplasser 
- Økt inntekt på innfordring 
- Reduserte utgifter til utgående post 

 
Avvikene bør kommenteres ytterligere med f.eks.: 

- Budsjett 2014 blir revidert på poster for innfordring og utgående post jf mer realistiske tall 

 
4. Investeringsprosjekter 2013 – framdrift og avvik 
 

Prosjekt / nye moduler: 

- ERP Innfordring 

- Anleggsmodul 

- Agresso M3 

 

Prosjektene styres og settes i drift av Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn, mens utgiftene føres i kommunenes investeringsregnskap. 

Agresso M3 er ledet av Steinkjer kommune og Faggruppe Økonomi. Prosjektet ble avbrutt pga situasjonen på IKT Inn-Trøndelag. 

 
5. Vurdering av måloppnåelse  
 
Formålet med samarbeidet følger av «Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid om økonomifunksjoner i kommunene Inderøy, 
Verran og Steinkjer»: 

- Høg faglig kompetanse 
- Kostnadseffektiv utførelse av oppgavene 
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- Rask og mindre sårbar oppgaveløsning 
- En åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne internt i samarbeidskommunene og eksternt 

 
 

Vedtatt utviklingsplan 2013 - 2015 
Vedtatt i styret for Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn 24.09.12 
 
Medarbeiderkartlegging 

- Gode resultat, men også noen områder å jobbe videre med 
- Helhetsvurderingen gir høyere verdi enn gj.sn for kommunen 

 
 
Enhetene må tilpasse dette til innholdet i virksomhetsplan for 2013. Følgende er kun forslag til hvordan dette kan gjøres: 
 

    

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak Kommentar/vurdering 
Brukere 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
tilfredshet 

Bruker- 
undersøkelser  

4,5 
(eksempel) 

  

      
      
      
      
      
      
      
 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak Kommentar/vurdering 
Medarbeidere 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

tilfredshet 
Medarbeider- 
undersøkelse 

4,5 
(eksempel) 
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(snitt enhet) 
      
      
      
      
 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak  
Økonomi 
God økonomistyring Avvik fra 

budsjett 
Regnskap +- 2 %   

      
      
 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak  
Samfunn 
      
      
      

 

 

6. Framtidige utfordringer og utviklingsområder 
 

- Å ha tilstrekkelig med ressurser og kompetanse for å tilfredsstille stadig nye krav i lover/forskrifter på fagområdene regnskap / lønn / 
fakturering / innfordring 

- Å ha tilstrekkelig med ressurser og kompetanse på økonomisystemet for å kunne ta i bruk funksjonalitet jf mer effektiv drift 
- Rekruttering av fagpersoner når flere av de ansatte går av med pensjon de nærmeste årene 


