Innherred kommunesamarbeid
Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

§ 27 Kemner - IKT - Kommuneadvokater
Rådhuset Levanger
25.11.2019
12:00

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer.
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
Sakliste
Saksnr
Innhold
PS17/2019 Godkjenning av innkalling og protokoll
PS18/2019 Utredning av større samarbeid om IKT
PS19/2019 Informasjon om virksomhetsoverdragelse av Kemner
PS20/2019 Status økonomi
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Innherred kommunesamarbeid
Sakspapir

Sak 17/2019 - Godkjenning av innkalling og protokoll
Saksbehandler: Ingrid Juberg Moe
E-post:
ingrid.moe@levanger.kommune.n o
Tlf.:
95 15 11 46

Arkivref:
2018/8831 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
§ 27 Kemner - IKT - Kommuneadvokater

Møtedato
25.11.2019

Daglig leders forslag til vedtak:
Innkalling til styremøte 25. november 2019 godkjennes.
Protokoll fra styremøte 30. september 2019 godkjennes.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Protokoll fra styremøte 30.09.19.
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Saksnr.
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Innherred kommunesamarbeid
Sakspapir

Sak 18/2019 Utredning av større samarbeid om IKT
Saksbehandler: Ingrid Juberg Moe
E-post:
ingrid.moe@levanger.kommune.no
Tlf.:
95 15 11 46

Utvalg
§ 27 Kemner - IKT - Kommuneadvokater

Arkivref:
2018/8831 - /

Møtedato
25.11.2019

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.

Daglig leders forslag til vedtak:
Styret vedtar at det fra samarbeidets ståsted er ønskelig å se på et større IKT samarbeid
i regionen. Styret ber om at de samarbeidende kommunene arbeider videre med dette.
Saksopplysninger:
Ledelsen i samarbeidet ser at det er både økonomisk og kompetansemessig meget
utfordrende å klare å levere på de nødvendige områder og å bidra tilfredsstillende til
god digital utvikling i kommunene.
Økonomisk på grunn av stor sårbarhet for kostnader til utvikling som det ikke er tatt
høyde for i stramme budsjett, og kompetansemessig som følge av lite ressurser til
kurs/opplæring. Det er per i dag vanskelig for både oss og de omliggende kommuner å
rekruttere riktig kompetanse inn i organisasjonene. Vi lyser delvis ut etter det samme
og konkurrerer om de samme gode hodene blant veldig få søkere.
Vurdering:
Et større samarbeid om IKT, spesielt opp mot Værnes-regionen, vil på kort sikt kunne
medføre store faglige gevinster for Levanger og Verdal. På lengre sikt vil et større IKT
samarbeid både mot sør og nord kunne medføre bedre utnyttelse av ressurser både
økonomisk og kompetansemessig.
Samarbeidet ber med dette om at kommunene vurderer om det er hensiktsmessig å
starte utredning av et større geografisk samarbeid.
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Innherred kommunesamarbeid
Sakspapir

Sak 19/2019 - Informasjon om virksomhetsoverdragelse av Kemner
Saksbehandler: Ingrid Juberg Moe
E-post:
ingrid.moe@levanger.kommune.no
Tlf.:
95 15 11 46

Utvalg
§ 27 Kemner - IKT - Kommuneadvokater

Arkivref:
2018/8831 - /

Møtedato
25.11.2019

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.

Daglig leders forslag til vedtak:
Styret tar daglig leders informasjon til orientering.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
I forslag til statsbudsjett for 2019 er det foreslått at oppgaver som i dag ligger innenfor
Kemneren sin portefølje skal overføres til skatteetaten med virkning fra 01.06.2020.
Endelig vedtak om oveføring fattes i Stortinget ved vedtak om statsbudsjett senest 20.
desember.
Saksopplysninger:
Forslaget om overføring av oppgavene som ligger hos skatteoppkreveren/Kemneren
medfører at alle ansatte ved fagområde virksomhetsoverdras inn i skatteetaten. De
ansatte vil etter arbeidsmiljølovens kapittel om virksomhetsoverdragelse ha både
rettigheter og plikter knyttet til dette.
Det er nedsatt et sentralt partssammensatt utvalg som skal sikre at prosessen foregår på
en god måte i hele landet. Dette utvalget består blant annet av representanter fra KS,
fra yrkesorganisasjoner i kommunen, fra skatteetaten og fra yrkesorganisasjonene i
staten. Utvalget har jevnlige møter og referater legges ut på regjeringens nettside.
Daglig leder og Kemner Harry Reitan følger prosessen sentralt så tett som mulig med
tanke på oppdatert informasjon. KS har invitert til en dagsamling vedrørende
virksomhetsoverdragelsen på Gardermoen 6. desember, og dette prioriteres av begge
lederne i samarbeidet.
Det er fra arbeidsgivers side gjennomført to møter med de ansatte hos kemneren i
samarbeidet for å sikre at disse ivaretas på en god måte. Det er i møtene gitt
informasjon om status i arbeidet sentralt og rettigheter/plikter ved
virksomhetsoverdragelse. Det er også i disse møtene gitt muntlig tilbud om
individuelle samtaler med lederne i samarbeidet dersom man ønsker det på nåværende
tidspunkt. Det er i tillegg gjennomført et informasjonsmøte med lokale tillitsvalgte, og
informert om at det vil bli satt opp individuelle samtaler etter at vedtak er fattet i
4 av 6

Innherred kommunesamarbeid - § 27 Kemner - IKT – Kommuneadvokater – styremøte 25.11.19 - sakliste

Stortinget. I januar/februar vil det også komme en mal for kartlegging av den enkeltes
kompetanse som skal danne grunnlag for ny arbeidsgivers tilbud om innplassering.
Arbeidsgiver ved daglig leder og kemner vil fortsette å informere/følge opp de ansatte
med tanke på virksomhetsoverdragelsen i tillegg til at vi har fokus på den ordinære
driften i samarbeidet.
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Innherred kommunesamarbeid
Sakspapir

Sak 20/2019 Status økonomi
Saksbehandler: Ingrid Juberg Moe
E-post:
ingrid.moe@levanger.kommune.no
Tlf.:
95 15 11 46

Utvalg
§ 27 Kemner - IKT - Kommuneadvokater

Arkivref:
2018/8831 - /

Møtedato
25.11.2019

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.

Daglig leders forslag til vedtak:
Styret tar daglig leders informasjon til orientering.
Saksopplysning og vurdering:
I kostnadsanalyse og økonomirapportering for tredje kvartal har samarbeidet varslet
om et sannsynlig merforbruk ved årets slutt på IKT på kr 3 450 000,-.
Per 20. november har KIK totalt et underskudd på 2,6 millioner kroner. Utgiftene på
fagområdene Kemner og hos advokatene er stabile og det er sannsynlig at disse
fagområdene samlet sett holder seg innenfor budsjettet for 2019.
I skrivende stund er imidlertid merforbruket på IKT på kr 3 510 000,-. Dette skyldes
følgende forhold:
- IKT har restanse på fakturering av utstyr som er bestilt og levert ut til andre
enheter i kommunene.
- Siden estimatet på merforbruk ble lagt, har kommunene kjøpt intranettløsning
til ca kr 400.000,-. Hvorav ca kr 100 000,- er installasjon og resten er årlig
kostnad.
- Vi har også ca kr 300.000,- som er fra KS i refusjon av lærlinger. Dette er tatt
inn i estimatet, men ikke lagt inn i budsjettet ifht at dette først blir refundert i
2020.
Ut fra dette orienteres styret om at resultatet for IKT for 2019 kan bli et noe høyere
merforbruk enn antatt i kostnadsanalysen.
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