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Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar at det etableres et samarbeid om lønnsfunksjon mellom 

kommunene i Midt-Finnmark. Arbeidet går videre inn i en implementeringsfase for et 

sømløst lønnssamarbeid ved innføring av felles teknisk plattform. 

Kommunestyret anbefaler at Nordkapp kommune tar en lederrolle for 

implementeringsarbeidet overfor de andre kommunene i samarbeidet.  

Kommunene Porsanger, Lebesby og Gamvik bevilger kr 500 000,- hver for 2022 for å 

oppgradere til ERP Kommune (tidligere K2020) som felles plattform og forberede 

digitalisert sky basert løsning av lønnsarbeidet på samme nivå som Nordkapp kommune 

er i dag. D 

Kommunestyret imøteser en ny sak i løpet av 2022 med tjenesteavtale som regulerer 

ulike forhold knytte til en videreføring av samarbeidet. 

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Kommunene Porsanger, Nordkapp, Lebesby og Gamvik har gjennom grunnavtalen 

vedtatt et langsiktig og forpliktende samarbeid som vil påvirke politisk samhandling, 

tjenestestruktur, arbeidsgiverforhold og investeringer i kommunene. I første fase gjelder 

dette de fire prioriterte tjenesteområdene; IKT, Regionalt plankontor (byggesak, 

oppmåling og plan), lønn og barnevern. Målsetningen for forsterket 

kommunesamarbeid er å utvikle sterkere fagmiljø og bedre kvalitet i tjenesten til 

innbyggerne i våre fire kommuner.  

Lønnsarbeidet i våre kommuner er en kritiske nøkkelfunksjon og en av våre mest sårbare 

tjenester. Våre lønnsmedarbeidere utfører lønns- og utbetalingsarbeidet alene fra A til 

Å. For to av våre kommuner utførers dette arbeidet manuelt og for de to andre 

kommunene er dette arbeidet digitalisert og delvis digitalisert. For å kunne samarbeide 

om denne tjenesten kommunene imellom må det samhandles på samme plattform.  



TietoEVRY har på oppdrag av prosjektledelsen i kommunesamarbeidet gjennomført et 

forprosjekt og har avholdt workshop med lønnsmedarbeiderne for å kartlegge 

kommunenes lønnstjeneste og sett på muligheten for å samordning av tjenesten. 

Gjennom dette arbeidet anbefales det at kommunene oppretter en felles lønnsfunksjon 

og at kommunene igangsetter en implementeringsfase for oppgradering av lønnssystem 

til ERP Kommune (K2020) for kommunene Porsanger, Lebesby og Gamvik.  

 

 

Vurdering: 

Rådmannen viser til at det gjennomførte forprosjektet hovedsakelig har sett på to 

mulige samarbeidsformer; en felles lønnsfunksjon med og uten sammenslåing av dagens 

3 separate ERP-installasjoner. Forprosjektet avklarte tidlig at en løsning med en felles 

installasjon av ERP-systemet ville være den hensiktsmessige retningen å gå i. 

Rådmannen anser at dette er en forutsetning for å oppnå flere av de kartlagte 

gevinstene og er også sett på som en forutsetning for en god felles lønnsfunksjon av 

lønnsmedarbeiderne i våre kommuner. 

Rådmannen anser at en slik felles teknisk plattform er en engangsinvestering for 

kommunene Porsanger, Lebesby og Gamvik, men er også noe som man før eller siden 

må gjennomføre for modernisering av tjenesten. Ved å foreta denne investeringen kan 

man raskt bygge et velfungerende lønnssamarbeid og faglig nettverk og starte med 

forbedringstiltak som kommer alle fire kommunene til gode. 

Rådmannen mener at den foreslåtte tekniske oppgraderingen og implementeringen kan 

skje under veiledning av leverandør i tett samarbeid med lønnsmedarbeiderne i våre 

kommuner. Da Nordkapp kommune allerede har innført dette systemet vil de kommune 

delta med viktig erfaring og bidrag i prosessen. Det er derfor naturlig at Nordkapp 

kommune tar en ledende rolle i dette arbeidet.  
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