
 
 
          
 

 
 

 



Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn 

• Administrativt vertskommunesamarbeid, kommuneloven §27 
• Vedtak i kommunene 2007, oppstart samarbeid fom 2008 
• Inderøy kommune – vertskommune fom 2011 
• Oppgaver: 

– Regnskap 
– Lønn 
– Fakturering og Innfordring 

• Formål: 
– Høy faglig kompetanse 
– Kostnadseffektiv utførelse av oppgavene 
– Rask og mindre sårbar oppgaveløsning 
– Åpen og tilgjengelig tjeneste for brukere internt og eksternt 

 

 



ORGANISERING mm 

• 17 årsverk – 18 ansatte 
• Regnskapsfører for: 

– 4 kommuner 
– 4 kirker 
– 4 IKS, 2 KF og 1 AS 

• Noen nøkkeltall: 
– Ca 6.300 sammenstillingsoppgaver 
– Ca 60.000 inngående faktura pr år 
– Ca 125.000 utgående faktura pr år 

• Økonomisystem = Agresso M3 
– Ca 600 brukere i dag 

 



ORGANISERING forts 

• Organisert med fordeling i team: 
– Team REGNSKAP:  7 årsverk 
– Team LØNN: 6,2 årsverk 
– Team FAKTURERING/INNFORDRING: 2,8 årsverk 
– SYSTEM / LEDELSE / UTVIKLING: 1 årsverk 

• Oppgavefordeling: 
– Regnskapsfører 
– Lønnsansvarlig 
– System-/fagansvarlig 
– Noe pr firma / Noe pr oppgave 

 
 
 



ORGANSIERING forts 

• Inn-Tr.lag Regnskap og Lønn = Regnskapskontoret 
• Kommunens oppgaver: 

– Budsjett 
– Økonomistyring 
– Registrere fakturagrunnlag 
– Produsere bilag 
– Attestere og anvise inngående faktura 
– Opplæring av brukere i Agresso 
– Informere og lære opp mht rutiner / skjema / frister 
– Personal, lønnsmeldinger 



ORGANISERING forts 

• Styret for Inn-Tr.lag Regnskap og Lønn 
– Vedtar budsjett og regnskap 
– Vedtar utviklingsplan 

• Faggruppe økonomi 
– Alle kommuner representert med øk.sjef/controller 
– Arbeide for forbedringer i rutiner / systemer / regnskapsføring / 

økonomistyring / økonomisystem 
– Behandler budsjett og utviklingsplan før det går til styret 

 

 



NYTT FIRMA I AGRESSO 

• Teknisk oppsett i Agresso – firma, moduler mm 
• Integrasjoner 
• Kontoplan, momskoder 
• Ansatte 
• Konvertering, manuell registrering 
• Elektronisk fakturabehandling 
• Tidsplan, frister, ansvarsfordeling 
• God planlegging, info og opplæring !! 

 



Sammenslåing  
Mosvik kommune og  

Inderøy kommune 
 
 

Marit Følstad Iversen 



 
 



• MOSVIK 
– 870 Innbyggere 
– Fosen-samarbeid fra 2005 
– Samarbeid med Leksvik kommune 

• Lege, helsesøster, barnevern, sosialtj, næringssjef, øk.sjef 

– Samarbeid med Inderøy kommune 
• Kulturskole, ungdomsskole, bibliotek, byggesak, kart/oppmåling 

– Likt med Inderøy 
• Brann IKS og Innherred Renovasjon IKS 

• INDERØY 
– 5900 innbyggere 
– INVEST-samarbeid (Inn-Trøndelag) 



Situasjonen i Mosvik 
• Dårlig økonomi i flere år 

– Negativt netto driftsresultat siste 5 år 
– Momskomp fra investering brukt til drift 
– Avdragsutsettelser – minimumsavdrag 
– Bruk av disposisjonsfond til drift 

• Utstrakt samarbeid i flere retninger 
• Stor nedgang i folketall, -10% siste 5 år 

– Utfordring mht rammetilskudd og skatt / innt.utjevning 

• Liten vilje til å ta «nødvendige grep» 
– Lite samfunn – inhabilitet – «alle» ble berørt 

• Samarbeid eller kommunesammenslåing? 
– Satt på dagsorden av rådmann siste årene 

 
 



Høst 2009 – Budsjett 2010 

• Diskusjon om samarbeid – Fosen eller INVEST? 
• Utfordring i B2010 kr 5,6 mill 
• Fikk synliggjort eksempel på nødvendige tiltak til k.styret 

– Kun lovpålagte oppgaver 
– Innføre eiendomsskatt 
– Ordfører i redusert stilling 
– Omorganisere skolen 
– Nedlegging av kommunale veier 

• Endring av samarbeidspartner – ingen løsning jf økonomi! 
• Ny rådmann fikk fram budskapet – KSS eneste fornuftige 

løsning 



 
 Kommunestyret 16.desember 2009 

 
«Det startes arbeid med en utredning med sikte 

på en kommunesammenslåing mellom Mosvik og 
Inderøy kommuner fra 01.01.12» 



 
 

Prosessen fram mot folkeavstemning 
Prosjektgrupper i begge kommuner – felles møter helt fra starten – repr. fra 
Fylkesmannen med i møtene  
 
Intensjonsplan – et viktig dokument – godkjent av kommunestyrene i begge 
kommuner i april/mai 
 
Avklaringer mot LMD og KRD– soner arealtilskudd, arb.giveravg., eiendomsskatt 
samt dekning kostnader utredning og sammenslåing 
 
Folkemøter – to i Mosvik og ett i Inderøy 
 
To allmannamøter for alle ansatte  
 
Informasjon i avisene  
 
Utredning av kommunesammenslåing – rapport fra Telemarkforsking – et 
avgjørende dokument 
 



 
 

 
Intensjonsplan 
 
Hovedmål: 
Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av Innherred. 
Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne. 
 
Kommunenavn og kommunevåpen 
Hva skal kommunesenteret inneholde? 
Prinsipper for organisering av den nye kommunen. 
Tjenesteenheter i Mosvik 
Ansatte 
Rådgivende folkeavstemning 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Utredning – hovedkonklusjon 
 
«Samlet sett synes fordelene med kommunesammenslåing 
å være større enn ulempene.  
 
En kommunesammenslåing vil gi: 
- større fagmiljøer 
- bidra til å sikre arbeidsplasser 
- mindre sårbarhet 
- lettere å opprettholde tjenestenivået og imøtekomme 

stadig økende krav til kommunale tjenester» 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Rådgivende folkeavstemming i Mosvik 31.mai 
2010 
 

JA: 295 stemmer   58 % 
Nei: 214 stemmer  42 % 

 
3 blanke stemmer 

 
Frammøte ved folkeavstemmingen: 76,5 % 
 
Inderøy: Innbyggerundersøkelse, flertall FOR 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kommunestyremøter 14. Juni 2010 
 
Vedtak i begge kommuner  
1. Kommunene Mosvik og Inderøy slås sammen til en kommune 
fra 01.01.2012. 
2. Vedtatt intensjonsplan legges til grunn for det videre arbeid 
med etablering av den nye kommunen. 
(enstemmig i Inderøy – vedtatt med 10 mot 2 stemmer i Mosvik) 
 
Felles kommunestyremøte innkalt av Fylkesmannen – 
drøftingsmøte 
 
Vedtak i begge kommuner – søknad om sammenslåing 
Vedtak i begge kommuner – tilsetting av prosjektleder 



Hva  skjedde  etter vedtak om sammenslåing ? 
 

 Prosjektmedarbeider tilsatt i 100 % stilling fra 1.august 2010 
 Vedtak i statsråd 5.november 2010  
 Endelig søknad til KRD om dekning av kostnader til kommunesammenslåing 

sendt november 2010. 
 Politisk og administrativ hovedmodell vedtatt 16.desember 2010 
 Rådmann i ny kommune tilsatt 16.desember 2010 
 Ledere i ny kommune på plass 15.februar 2011 
 Ledere overtar driften i begge kommuner fra 1.april 2011 
 Svar fra KRD om dekning av kostnader april 2011 (14,5 mill. kr)  
 Innflytting i nytt rådhus fra mai 2011 
 Inderøyfest  
 Brølløpsfeiring 

   
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Politisk organisering av sammenslåingsprosessen 
 

Fellesnemnda 
11 medlemmer fra Inderøy og 8 medlemmer 
fra Mosvik kommunestyre 
Leder Ole Tronstad, Sp 
Nestleder Carl Ivar von Køppen, Sp 

 

Partssammensatt utvalg 
Ole Tronstad, leder 
Carl Ivar von Køppen, n. leder 
Ida Stuberg 
Signar Berger 
Nanna Dyrendal, tillitsvalgt 
Rakel Tangstad, tillitsvalgt 

Fellesnemndas arbeidsutvalg 
Ole Tronstad, leder  
Carl Ivar von Køppen, nestleder  
Maria Aune 
Margareth Halle 
Harald Næss 

 

Prosjektleder 
Jon Arve Hollekim 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Administrativ organisering av prosessen 
 

 

Administrativ styringsgruppe 
Prosjektleder /rådmann   
Jon Arve Hollekim,leder  
Prosjektmedarb. Arnfinn Tangstad, nestleder 
Rådmann Lars Daling 
Kommunalsjef  Finn Madsen 
Fagsjef Roger Sæthre 
Nanna Dyrendal, Fagforbundet Inderøy 
Rakel Tangstad, Fagforbundet Mosvik 
 

Prosjektleder 
Jon Arve Hollekim 
Prosjektmedarbeider 
Arnfinn Tangstad 
 

Prosjektgrupper 
P2 Kultur og informasjon ( inkl. hjemmeside) 
P3 Skole, barnehage og SFO 
P4 NAV nye Inderøy 
P5 Bistand/pleie og omsorg 
P6 Helse, rehabilitering og barnevern 
P7 Kommunalteknikk/FDV 
P8 Næring og plan 
P9 Service og støttefunkjsoner  
P10 Økonomi og lønn 
P11 Personal 
P13 Helse- og sosialplan 
P14 Ekstern kulturbygging 
 
 



Mosvik + Inderøy 

• System / IKT 
– Samme øk.system – Agresso 
– Samme sak/arkiv-system – ePhorte 
– Samme fagsystem bistand/omsorg – Profil 
– Samme bankforbindelse – SMN 
– Der Mosvik manglet fagsystem, ble fagsystem i Inderøy 

valgt 
 



• Eiendomsskatt 
– Inderøy: Eiendomsskatt på "alle" 
– Mosvik: Kun "Verker og bruk" 
– NYE Inderøy: "Verker og bruk" 

• Sone arbeidsgiveravgift 
– Ulike soner, NYE Inderøy: Sone 1 i gml Inderøy, sone 2 for 

arbeidsplasser i Mosvik + arb.givere i Mosvik 
– Hele kommunen i sone 2 fra 01.07.14 

• Pensjonsleverandør 
– Mosvik: Storebrand 
– Inderøy: KLP 
– NYE Inderøy: KLP 



• Innkjøpsavtaler 
– Mosvik: Avtalene til NT Fylkeskommune 
– Inderøy: Avtaler sammen med Steinkjer kommune 
– NYE Inderøy: Samarbeid med Steinkjer 

• Planer og Reglement 
– Nye for NYE Inderøy, men en STOR jobb! 
– Der det manglet nye, gml Inderøy sitt som var gjeldende 



 
 INVEST Regnskap og Lønn 

 
Samarbeid om økonomifunksjoner for kommunene 

INderøy, VErran og STeinkjer 
 

Opprettelse av 2 nye firma –  
Inderøy kommune og Inderøy kirke 



Organisering og planlegging 

• Arbeidsgruppe i INVEST 
– Regnskap, Lønn, Fakturering/Innfordring, System 
– Tett kontakt med konsulent i EVRY  

• Fremdriftsplan 
– Detaljert med oppgaver + frister + ansvarlig 
– Ukentlig oppfølging – behov for evt justering ble fanget 

opp raskt 
– Aktiviteter i perioden september 2011 – februar 2012 

 
 



Fremdriftsplan etablering og iverksetting av nye Inderøy kommune og nye Inderøy kirke 
Uke Oppgaver Ansvar Enhet Utført 
38 Produksjonsfirma nye Inderøy kommune (IM) og nye Inderøy kirke opprettes Ergo oppsett ok
38 Oversikt anvisere/leder i Nye Inderøy være klar,(jf budsjett) Kirsten/Marit oppsett ok
39 Sjekk kontoplan m/tabeller i begge firma - jf brukerveiledning ergo Petter/John M regnskap ok IM
39 Lederne legges inn i agresso Solbjørg oppsett ok
39 Budsjett 2012 overføre til agresso                                                                                                               Kirsten/Ergo ok
40 Org.nr nye Inderøy kommune klar? Kirsten/Kjell W oppsett ok 
40 Innlegging mva-koder/triggere/rapporter  Petter regnskap ok

41/42 Bankkonto drift + OCR + skattetrekkskonto for begge nye firma opprettes Kirsten/Kjell W ok
41/42 Avtaler med bank (avtalegiro, e-faktura - jf ocr-konto)  (Finn Roy)                                                                     Kirsten

43 Legg inn kundegrupper - konvertering og manuell overføring                                                                                     Solfrid/Ergo logistikk ok
43 Test skanning                                                                                                                                                                  Petter regnskap ok
43 testing mva-koder/triggere/rapporter                                           Petter regnskap ok
44 Lister fra Jon Olav f ansatte i IM/KI med stillings% og -benevnelse/kode                           Ingrunn lønn ok
44 Test faktura, layout og avregning                                    Solfrid og Ergo logistikk ok
45 Tilgang IM og KI i agresso Solbjørg oppsett ok
45 Filstier nettbank må opprettes (Finn Roy)                                                          
45 Remittering testes                                                                                    Solbjørg/Petter regnskap ok
45 Pensjonsordning ok?                                                                                                                            lønn ok



Opprettelse av nye firma 

• Inderøy kommune + kirke: INVEST-basen 
• Mosvik kommune + kirke: FOSEN-basen 
• INVEST hadde tilgang til FOSEN-basen fram til juni 

2012 
• GML Inderøy kommune = utg.pkt for NYE Inderøy 

– En del konvertering fra GML Inderøy – november 2011 
– Manuell registrering fra Mosvik 

• Mye av «system-arbeidet» ble gjort av EVRY 
 



LØNN 

• Konvertering ansatte fra GML Inderøy  
– Gjennomgang jf ny kontoplan 
– Ansatte fra Mosvik registrert manuelt 

• Samarbeid med personal jf info om ansatte og 
stillinger 

• Samarbeid med Bistand/Omsorg – variabel lønn fra 
forsystemet Notus 

• Refusjon sykelønn 
– Egen modul i Agresso ble klar i slutten av februar 2012 



forts LØNN 

• KRITISK OPPGAVE – Lønn januar 2012 
– Hektisk periode 15. nov – 4. januar 
– Alle fikk lønn! 

• Utfordringer 
– Feil-konteringer, mye rettinger i etterkant 
– 2 soner for arb.giveravift – arb.plasser i Mosvik sone 2 

• Manuelt arbeid for INVEST og Skatteoppkrever 

– Personal: Alle ansatte fikk nye arbeidsavtaler 
 



FAKTURERING / INNFORDRING 

• Kunder 
– Konvertering fra Inderøy, maskinell innlesing fra Mosvik 

• Artikler 
– Konvertering fra Inderøy + manuell registrering  
– Gjennomgang jf ny kontoplan 
– Registrering av satser ihht budsjettforslag 

• Avtalegiro og eFaktura 
– Kid-bytte for Inderøy-kunder 
– Mosvik-kunder måtte tegne nye avtaler 



Forts FAKTURERING / INNFORDRING 

• Samarbeid med kommunen jf fakturering fra 
forsystem 
– Bistand / Omsorg: Profil 
– Oppvekst: Oppad (nytt fra 01.01.12) 
– Kulturskole:  
– Teknisk: KomTek  NB! Nye gnr/bnr i Mosvik 

• Layout på faktura/purringer 
– Endring og testing 



forts FAKTURERING / INNFORDRING 

• Åpne poster (kundefordringer) 
– Ble ryddet i GML-kommunene, noe tapsføring 

• Åpne poster pr 1. mai ble maskinelt lest inn i NYE 
Inderøy v/EVRY 
– Ikke klar i NYE Inderøy før i juli 

• Innfordring (krav fra GML-kommunene) 
– Kommunale krav: overført til inkassobyrå 
– Eiendomsgebyr: purring/varsel sendt i september 2012 
– Krav fra NYE Inderøy fulgte «vanlig løp»  



REGNSKAP 

• Ny kontoplan - registrert høsten 2011 

• Nye momskoder (likt med Steinkjer og Verran) 

• Elektronisk fakturabehandling 
– Gjennomgang attestanter og anvisere 
– Brev til leverandører om ny kommune + adresse + bankkto 
– Oppstart i uke 2 etter at 2011-faktura var ferdig att/anv 

• Opplæring attestanter og anvisere: kontoplan, momskoder mm 

• Remittering 
• Ny bankkonto 
• Godt samarbeid med banken! 



forts REGNSKAP 

• Anleggsmidler 
– Konvertering fra GML Inderøy, manuell registrering fra 

Mosvik 
• Inngående balanse NYE Inderøy 

– Måtte vente til årsoppgjør 2011 var ferdig 
– Sammenslåing av 2 balanser til 1 
– Maskinell innlesing i juni 

 



forts REGNSKAP 

• VAR-fond 
– Vann og Avløp 
– Fond pr 31.12.15 ble utbetalt til abonnentene 

• Likt fordelt på alle unntatt Røra Fabrikker 

• Premieavvik pensjon 
– Ulike soner AGA før og etter sammenslåing 
– 2012 + 2013: Sone 1 på premieavvik og amortisering 
– 2014: Sone 2 for hele kommunen fra 010714, gj.sn sats 

12,35% 
– 2015: Sone 2 



BUDSJETT 

• Kontoplan – ferdigstilt før budsjettering dvs sommer 
2011 

• Organisering ny kommune klar (ansvar) 
• Utg.pkt budsjett 2011 fra Inderøy og Mosvik 
• Detaljert budsjettering – krevende 
• Ulikheter og avklaringer 

 
 



Økonomisk styring 

• Nye rapporter (Agresso web) 
• Rapportering gjennom året 

– Vanskelig å sammenligne med "forrige år" 
– Feil-konteringer måtte rettes opp 

• "Ingen" historikk i år 2012 (år 1) 
– Forskriftsrapporter: Forrige år = 0 
– Rapporter på fravær 

 
 

 
 



ANNET 

• ALTINN 
– Nye tilganger i Altinn måtte delegeres fra nytt org.nr 

• Startlån / formidlingslån 
– Inderøy: avtale med Lindorff 
– Mosvik: avtale med Grong Sparebank – ble avsluttet og 

lånene overf til Lindorff 
– Infobrev til låntakerne! 



SUKSESS-FAKTORER 
• Godt samarbeid! 

– INVEST + controller + resten av kommunen 
– EVRY (systemleverandør Agresso) 
– Samarbeid Fosen og Leksvik 

• Opphør av samarbeid gikk bra – ingen store utfordringer 

– Bank-forbindelsen 
• God planlegging / involvering / informasjon 

– Framdriftsplan: avklart hvem gjør hva og når 
• Løsningsorientert 
• Fokus på utvikling og læring i prosessen 



• Prosjektregnskap kommunesammenslåing 
– Prosjektet ble ført i Inderøy kommune 2010-2011 
– Dokumentere utgifter jf tilskudd til engangskostnader 
– Mosvik: Prosjektregnskap og egen note  

 
 

Kommunesammenslåing R2011 B2011 Avvik
Prosjektmedarbeider 759 000 700 000
Kulturkonsulent 40% stilling aug - des 101 600
Andre utgifter: 300 000
Politikk, møtegodtgjørelse m.m. 90 000
Div utgifter (lønn, bilgodtgj, møter, kurs mm) 323 483
Konsulentutgifter 57 000  
Sum utgifter 1 331 083 1 000 000 -331 083
Refusjon fra Inderøy 2011 -1 331 083 -1 000 000 331 083
Skjønnsmidler fra Fylkesmannen -117 000 117 000
Sum inntekter -1 448 083 -1 000 000 448 083
Netto sum -117 000 0 117 000

Skjønnsmidler og refusjon ble kr 1.448.083 mot budsjettert kr 1.000.000, dvs avvik kr 448.083.

NOTE nr. 7 Kommunesammenslåing



Årsregnskap og Årsmelding 2011 

• Hver kommune laget sin Årsmelding på egen MAL 
• Rådmennene informerte om sammenslåingen i årsmeldingene 

– Mosvik: Eget kapittel 
– Inderøy: Omtalt i flere pkt  

• Vedtak i k.styret NYE Inderøy juni 2012 
• Revisjonsberetning 

– Mosvik: Fosen Kommunerevisjon – eget avsnitt under "Uttalelser om 
øvrige forhold": Andre forhold – sammenslåing av Mosvik og Inderøy 
kommuner 

– Inderøy: KomRev – ingen info om sammenslåing 



Budsjett og økonomiplan 2011-2014 

• Budsjett 2011 og øk.plan 2011 
– Vedtak i hver kommune desember 2010 

• Økonomiplan 2012-2014 
– Vedtak av Fellesnemda  
– Tabeller pr kommune på drift og investering ble slått 

sammen til øk.plan NYE Inderøy, "Konsolidert 
økonomiplan" 
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