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Delmål



Føringer

Det er vedtatt å i økende grad få til
samarbeid for enkelte funksjoner på
tvers av kommunegrensene i Nordkapp,
Porsanger, Gamvik og Lebesby.
Lønnsfunksjonen er et av områdene
hvor et slikt samarbeid skal utredes.

Det er ikke kartlagt øvrige strategiske
målsetninger, visjoner eller prinsipper
som setter føringer for dette
forprosjektet.
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Kon kl u sjon og
oppsu m m eri n g

På bakgrunn av gjennomført prosess anbefales det at Nordkapp, Porsanger, Gamvik
og Lebesby går videre med arbeidet knyttet til en felles lønnsfunksjon. Det anbefales
at det gjennomføres et prosjekt hvor man planlegger ut ifra kartlagte suksessfaktorer
for en felles lønnsfunksjon. Ved å gjennomføre en slik prosess vil man være i stand til
å oppnå gevinstene som er kartlagt i dette forprosjektet innenfor økonomi,
tjenestekvalitet og tid.

Det har i prosessen hovedsakelig blitt sett på to mulige samarbeidsformer; en felles
lønnsfunksjon med og uten sammenslåing av dagens 3 separate ERP - installasjoner.
Det ble tidlig klart at en løsning med én felles installasjon av ERP - systemet vil være
den hensiktsmessige retningen å gå i. Dette er en forutsetning for å oppnå flere av de
kartlagte gevinstene, og er også noe som blir sett på som en forutsetning for en god
felles lønnsfunksjon av lønnsmedarbeiderne. En slik teknisk sammenslåing er en stor
økonomisk engangsinvestering for kommunesamarbeidet, men er også noe som før
eller siden må gjennomføres i et kommunesamarbeid av en varig art. Ved å gjøre
denne sammenslåingen tidlig kan man raskt bygge en velfungerende felles funksjon
og starte med forbedringstiltak som kommer alle 4 kommuner til gode.

De påfølgende sidene i rapporten vil på bakgrunn av denne konklusjonen gjennomgå
kartlagte gevinster ved en felles lønnsfunksjon, kostnader knyttet til dette arbeidet og
suksessfaktorene for et prosjekt knyttet til en felles lønnsfunksjon.
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Vertskommunemodellen

En modell hvor en kommune har et overordnet ansvar for
lønnsfunksjonen kan fungere sammen med foreslått
fremgangsmåte for en felles lønnsfunksjon i Midt - Finnmark -
samarbeidet. Vertskommunen vil i en slik modell fungere som en
fasilitator for lønnsarbeidet. Dette medfører at denne kommunen
tar ansvar for å sikre at forbedringstiltak blir gjennomført og at
man besitter den nødvendige kompetansen for å gjennomføre
funksjonens arbeidsoppgaver. Ansvarlig fra vertskommune vil
også legge til rette for de faste interaksjonspunktene som foregår
mellom de ansatte i lønnsfunksjonen.

Under suksessfaktorer for et prosjekt for felles lønnsfunksjon
foreslås det en styringsgruppe for lønnsfunksjonen for å sikre at
planlagte aktiviteter gjennomføres og at kartlagte gevinster
oppnås. En slik oppgave vil typisk være drevet av representant fra
vertskommune, og representant med beslutningsmyndighet bør
også være fra vertskommunen.

Det vil fortsatt sitte lønnsmedarbeidere i de enkelte kommunene,
og ansvaret for at arbeidsoppgaver blir gjennomført vil være
felles.
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Gevi n ster
Færre konsulenttimer

Rimeligere kompetanseheving

Oversiktlige driftskostnader

Raskere avklaringer

Færre forsinkelser

Mindre manuell validering

Høyere kompetanse

Redusert investeringsterskel

Riktige medarbeidere

Høyere trivsel og motivasjon
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ØKONOMI

Videre følger gevinster ved en felles
lønnsfunksjon som er kartlagt i dette
forprosjektet. Gevinstene er kategorisert
i 3 dimensjoner:

Økonomi
- Hvilke økonomiske

besparelser/gevinster kan oppnås?

Tid
- Hvor er det potensiale for å oppnå

spart arbeids - og kalendertid?

Tjenestekvalitet
- Hvordan kan vi oppnå bedre

tjenestekvalitet i de 4 kommunene?

TJENESTE -
KVALI TET

TI D
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FÆRRE KON SU LE N TTI M E R
Ved dagens organisering er det et stort behov for å hente
inn ekstern konsulenthjelp ved lengre fravær eller
oppsigelser. Ved et felles ansvar for lønnstjenesten i de 4
kommunene vil man i større grad kunne håndtere disse
utfordringene med interne ressurser.

ØKON OMI

RI M E LI GE RE KOM P E TAN SE H E VI N G
Ved behov for ny kompetanse kan kurs og annen opplæring bestilles for
hele samarbeidet. Dette kan være ved endringer i lovverk eller ved
innføring av ny funksjonalitet. I enkelte tilfeller vil man også med en
større organisasjon med tilhørende større kompetanse kunne
gjennomføre kompetanseheving internt.

OVE RSI KTLI GE D RI FTSKOSTN AD E R
I dag har kommunesamarbeidet både ekstern drift av ERP - system
(Nordkapp, Gamvik og Lebesby) og lokal drift (Porsanger). Å
samle dette i ASP - miljøet vil gi kommunesamarbeidet bedre
oversikt over driftskostnader, og potensielt gi besparelser kontra å
drifte selv
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RASKE RE AVKLARI N GE R
Ved å etablere en felles lønnsfunksjon vil veien til faglige
avklaringer med kollegaer oppleves som raskere. Man
unngår dermed at arbeidsoppgaver blir liggende som følge
av manglende kompetanse i en enkeltkommune.

TI D

FÆRRE FORSI N KE LSE R
Ved å etablere en felles lønnsfunksjon hvor de ansatte
jobber på tvers av kommunene vil man kunne få unna
de oppgavene som skal gjøres også ved ferieavvikling
eller andre fravær. En felles lønnsfunksjon vil også gjøre
at man er mer avhengig av tidsfrister og standardisering
av interne regler, noe som vil bidra til å spre arbeidet
mer utover, og ta bort de store toppene inn mot
lønnskjøring.

MI N D RE M AN U E LL VALI D E RI N G
En felles lønnsfunksjon som løftes til Nordkapps ERP
kommune - løsning (K2020) vil medføre økt
digitalisering innenfor oppgaver som i dag ikke er
digitale hos alle kommuner. Digitaliseringen reduserer
brukers mulighet for feilføringer, og tar dermed bort
mye av valideringsarbeidet som gjennomføres av
lønnsmedarbeiderne.
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TJ E N E STE KVALI TE T

HØYE RE KOM P E TAN SE
En større lønnsfunksjon vil kunne gi en høyere samlet
kompetanse i funksjonen kontra det man har i de enkelte
kommunene per i dag. Lønnsansatte vil ha mulighet til å ha
sine spesialfelter, som tilegner organisasjonen større
dybdekompetanse samlet sett.

RE D U SE RT I N VE STE RI N GSTE RSKE L
Kommunesamarbeid rundt lønnsfunksjonen vil gi
stordriftsfordeler knyttet til ulike investeringer innenfor
funksjonalitet, kompetanse og støttesystemer. Hver enkelt
investering vil komme flere personer til gode enn hva som
er tilfellet i dag.
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RI KTI GE M EDARBEI DERE
En etablering av lønnsfunksjon på tvers av
kommunegrensene vil gjøre rekrutering av personal med
riktig kompetanse enklere i fremtiden. En lønnsfunksjon
som dette vil tillate arbeid på tvers av geografi, der man i
dag er begrenset til ressurser som kan møte på kontoret
hos den enkelte kommune.

TJ E N E STE KVALI TE T

HØYERE TRI VSEL OG M OTI VASJON
Den enkelte lønnsmedarbeider står mindre «alene», og det
er potensiale for å fordele arbeidsoppgaver utover.
Vissheten om at arbeidsoppgaver vil bli håndtert selv om
enkeltressurser av ulike årsaker er borte fra arbeid vil
skape større trivsel enn i dag hvor fravær er et stort
stressmoment for lønnsmedarbeiderne, særlig de som er
alene om oppgavene.



F orsl ag ti l
overord n et
akti vi tetsp l an

For å oppnå de kartlagte gevinster, er det i dette
forprosjektet utarbeidet et forslag til en overordnet
aktivitetsplan i prosjektet knyttet til felles lønnsfunksjon i
Midt - Finnmark - samarbeidet. En mer konkret aktivitetsplan
må gjennomføres som en innledende oppgave i prosjektet,
men denne oversikten viser hvordan enkelte aktiviteter kan
bidra til å oppnå ønskede resultater.

Arbeidet er her delt opp i 3 faser for å sikre at man ikke
påtar seg så mange oppgaver at det går ut over
lønnsmedarbeidernes evne til å parallelt gjennomføre sine
daglige oppgaver. Selv om det her er delt inn i faser er det
viktig å presisere at videreutviklingen av lønnsfunksjonen er
en kontinuerlig prosess som ikke stopper ved prosjektets
slutt. Mer om dette i kapittel «Suksessfaktorer».
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• Ta i bruk enkelte digitale
verktøyer i ERP
kommune, eks. reise,
utlegg og digital
sykmelding.

• Opplæring på nye digitale
verktøyer som tas i bruk

• Ta i bruk e - læring

Fase 2

• Arbeidsmøter felles
lønnsfunksjon

• ERP Kommune (K2020) i
produksjon i alle
kommuner

• Etablere lønnsfunksjon
• Etablere styringsgruppe

Fase 1

• Utvidet bruk av ERP
kommune - plattformen.
Eks: EveryOne , HR -
rapportering,
lønnsforhandling.

• Prosesskartlegging – hva
bruker man mye tid på,
hva kan automatiseres?

• Prosess på forsystemer.
Overgang til like systemer
for like oppgaver.

Fase 3



Kostnader

Det er gjennomført en estimering av kostnadene
knyttet til å flytte løfte Gamvik, Porsanger og
Lebesby inn i ERP Kommune - løsningen (K2020)
som Nordkapp kommune bruker i dag. Dette er den
klart mest kostnadsdrivende aktiviteten som er
kartlagt i forbindelse med en felles lønnsfunksjon.

For et offisielt estimat og pris for ny funksjonalitet bes
kommunesamarbeidet kontakte leverandør for et
tilbud.
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Sammenslåing og løft
til ERP Kommune

Deltakelse i arbeidsmøter
(rådgivning og beste

praksis)

Økte årlige lisenskostnader
ny funksjonalitet ERP

Kommune

Interne timer (Midt -
Finnmark) i arbeidsmøter

Antall Timer Estimert kostnad

750 timer 1 200 000 kr

72 timer 115 200 kr

200 000 / år

150 timer NA

Beregnede kostnader.

Be om et tilbud på
sammenslåing til ERP
kommune for eksakte
kostnader og formelle

estimater fra leverandør



Suksessfaktorer
Det er kartlagt 7 faktorer

som er regnet som
viktige for å danne et
ideelt grunnlag for en
felles lønnsfunksjon i

Nordkapp, Porsanger,
Lebesby og Gamvik.
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Danne fellesskap

Felles plattform

Standard regelverk

Digitalisering

Digitaliseringsstrategi

Kompetanse

Styringsgruppe
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Dan n e fel l esskap (ku l tu r)

Å danne en sterk fellesskapsfølelse (avdelingsfølelse) til tross for geografisk spredning er en svært viktig
suksessfaktor for en felles lønnsfunksjon. Svært mange av de kartlagte gevinstene er direkte knyttet opp
mot at lønnsmedarbeideren kan arbeide med oppgaver i flere kommuner enn «sin» hjemkommune, samt at
kompetanse og erfaringer deles fritt og kommunikasjonsbarrierer brytes ned.

Hvordan denne fellesskapsfølelsen skal bygges opp blir en oppgave som må gjennomføres i hovedprosjektet
knyttet til en felles lønnsfunksjon, og vil kreve tilstedeværelse og involvering fra samtlige
lønnsmedarbeidere i tillegg til prosjektgruppen for kommunesamarbeidet. Punkter som må adresseres i
dette arbeidet omfatter blant annet:

• Kommunikasjon

o Hvordan skal den daglige kontakten mellom lønnsmedarbeidere fungere?

o Digitale statusmøter bør forekomme hyppig, men trenger ikke nødvendigvis være lange

o Man bør tilrettelegge for at man treffes fysisk flere ganger ila. et arbeidsår.

• Sikre likeverdighet i arbeidsgruppen

o Dette ble trukket frem av en lønnsmedarbeider i workshop

o Likeverdighet mellom lønnsmedarbeiderne vil danne en viktig forutsetning for et godt
samarbeid. Alle skal lyttes til, og en persons meninger skal ikke være mer verdt enn en
annens.

Å danne en fellesskapsfølelse må være et felles ansvar forankret hos alle lønnsmedarbeidere. En
vertskommune vil i denne sammenheng kun fungere som en fasilitator.
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Fel l es pl attform

En felles lønnsfunksjon vil være avhengig av
en felles teknisk plattform for løsningene
sine for å enkelt kunne arbeide på tvers av
kommunegrensene. Dersom hver enkelt
kommune viderefører egne tekniske
løsninger og oppsett vil dette skape
barrierer for å arbeide i andre kommuner
enn «sin egen». Uten en felles plattform må
lønnsmedarbeider bruke kapasitet på å lære
seg flere ulike oppsett og løsninger for å
gjennomføre de samme oppgavene. Dette
er tid og kapasitet som i stede kunne blitt
brukt på å utvikle egne fagkunnskaper.

I en felles plattform ligger det:

- Like løsninger og systemer – like
arbeidsoppgaver skal ha like løsninger

- Lik tilgang – lønnsarbeider bør forholde

seg til é n installasjon av hvert system,
ikke måtte ha oppe flere ulike
installasjoner av det samme systemet
med egen autentisering

- L ikt oppsett – også oppsettet internt i
systemene bør være likt. Man må kunne
arbeide på samme måte i samme system
uavhengig av hvilken kommune man
utfører oppgaver for

Dette er trolig den suksessfaktoren som vil
ha de høyeste engangskostnadene knyttet til
seg i prosessen med en felles lønnsfunksjon.
Samtidig er det også mulighet for store
besparelser på sikt, da fremtidige endringer,
utvidet funksjonalitet og
digitaliseringsprosesser kun vil måtte
gjennomføres én gang per installasjon, der
man ved å videreføre dagens løsning vil

måtte gjennomføre de samme aktivitetene
flere ganger på hvert enkelt system. Et
eksempel på dette vil være å løfte løsningen
til en skyløsning, noe man ser for seg at de
fleste ERP - systemer vil gå gjennom ila. 2020 -
tallet.

En sammenslåing vil også komme eventuelle
andre fremtidige fellesfunksjoner som
berører ERP - systemet til gode.

En felles teknisk plattform ble trukket frem
av samtlige lønnsmedarbeidere da man i
workshop skulle beskrive en ideell felles
lønnsfunksjon sett fra den enkeltes ståsted.
Manglende felles plattform ble også trukket
frem som en stor risiko da risikoanalyse ble
gjennomført.
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Standardisering av regel verk

En større samlet lønnsfunksjon vil kreve en
større standardisering av interne rutiner
enn hva som er tilfellet i de enkelte
kommunene i dag. I dag gjennomføres det
mye ad hoc - arbeid tett på lønnskjøringen, til
tross for at det eksisterer frister som skal
forhindre dette. Ledere i organisasjonen
benytter relasjoner mot lønnsmedarbeidere
for å få gjennomført oppgaver etter
tidsfristen, da det er rom for dette. Denne
typen oppgaver blir vanskeligere å følge opp
når man deler ansvaret for lønn på flere
ressurser. Det er også ønsket fra
lønnsmedarbeiderne å i større grad
standardisere regelverket for å forhindre
store topper med arbeid inn mot
lønnskjøring. Denne måten å arbeide på er
helt normalt i større kommuner. Dersom
noe ikke er levert innen fristen, kommer det

først med på neste lønnskjøring. Dersom
mangelen slår veldig uheldig ut for en ansatt
er det mulig å gjennomføre tilleggskjøring
etter den ordinære lønnskjøringen.

Her er det også viktig å huske at et nytt og
strengere regelverk vil kreve at det gis
informasjon og opplæring til ledere i
organisasjonen der rutinene endrer seg.
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Di gi tal i seri ng

Det vil bli viktig å helt fra starten av tenke digitalisering når man går
videre med en felles lønnsfunksjon. Digitaliseringen vil ta bort mye
korrigeringsarbeid ved å standardisere og regelstyre data som
kommer fra bruker, i tillegg til å tilrettelegge for automatisering. Et
naturlig første steg her vil være å løfte alle kommuner til samme
oppsett som Nordkapp kommune, som ligger lengst fremme på
digitalisering innenfor lønnsområdet.

Man vil ha enda bedre forutsetninger for å digitalisere ved en felles
lønnsfunksjon, da digitaliseringsinvesteringene per kommune vil bli
mindre når man står samlet. Digitaliseringsarbeidet må sees på som
en kontinuerlig prosess og ikke et engangsprosjekt i forbindelse med
etablering av felles lønnsfunksjon. For å sikre dette anbefales det å
etablere en styringsgruppe for ny lønnsfunksjon (se eget punkt).
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Di gi tal i seri n gsstrategi

Det virker i dag ikke å eksistere en tydelig digitaliseringsstrategi for
kommunesamarbeidet eller enkeltkommunene i samarbeidet. Det er en
sterk anbefaling å etablere dette. Ved opprettelse av felles interkommunale
funksjoner vil det trolig måtte gjøres flere valg som kategoriseres som
digitalisering. Ved å ha en tydelig og forankret digitaliseringsstrategi i bunn
vil man kunne sørge for at de valgene som tas i denne prosessen hele tiden
er forenelige med de strategiske målene man har for digitaliseringen. Uten
en forankret strategi kan man i verste fall risikere at det gjøres store
investeringer i løsninger som kanskje løser et problem man har her og nå,
men som ikke kan brukes om 5 år når man hadde planlagt å flytte til skyen,
helautomatisere prosess x, sette ut drift av IT - systemer for å fokusere på
kjernevirksomhet, osv. Å sikre at iverksatte tiltak er forenelige med
digitaliseringsstrategi er en oppgave som kan ivaretas av styringsgruppe for
ny lønnsfunksjon (se eget punkt).

Det er ikke slik at en digitaliseringsstrategi må bygges opp fra bunn av. Det
eksisterer allerede digitaliseringsstrategier som kan benyttes for
kommunene, både fra KS og regjeringen .
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Kompetanse er et vesentlig element for å
kunne realisere de kartlagte gevinstene ved
en felles lønnsfunksjon. Dette omfatter ikke
bare kompetansen til den enkelte
lønnsmedarbeider, men også kompetansen
til alle brukere av ERP - systemet i
organisasjonen (ledere og ansatte).

En felles lønnsfunksjon gir muligheter for
noe mer spissede roller innenfor
lønnsprosessen. Ved at enkelte ansatte
tilegner seg større dybdekompetanse
innenfor noen områder, og kanskje
fokuserer mindre på andre, vil man sikre at
lønnsfunksjonen totalt sett oppnår en større
samlet kompetanse enn om man har en
struktur hvor alle kjenner «lønn fra a til å»
og innehar den samme kompetansen. Dette
vil øke funksjonens selvstendighet og gjøre

en mindre avhengig av ekstern bistand. Man
må samtidig sikre at man ikke ender opp i en
situasjon hvor man er avhengige av en
enkeltressurs for å få gjennomført gitte
oppgaver. Kompetansestrukturen i
funksjonen blir et svært viktig punkt å
adressere i et prosjekt mot en felles
lønnsfunksjon.

En felles lønnsfunksjon vil også endre de
verktøyene som brukes i de fleste
kommuner, da det anbefales å benytte
Nordkapp sitt Kommune 2020 - oppsett som
mal. Lønnsmedarbeiderne må ha de rette
forutsetningene for å kunne ta i bruk
funksjonaliteten som finnes i systemet på en
god måte. Det bør settes av ressurser til at
lønnsmedarbeidere samlet kan kurses
innenfor disse nye verktøyene og lære seg

beste praksis. Denne opplæringen bør
gjennomføres av ekstern part da
lønnsmedarbeider i Nordkapp kommune er
ny og mangler erfaring med disse
verktøyene.

Det må også tilrettelegges for at ledere og
ansatte får tilstrekkelig opplæring i
verktøyene de skal benytte. Her vil trolig e -
læring være et godt verktøy. Klarer man å
standardisere bruken av nye digitale verktøy
er dette en effektiv måte å lære bort og
demonstrere bruken av ERP - systemet.
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Styringsgruppe for ny lønnsfunksjon

Det er en sterk anbefaling å opprette en
styringsgruppe/et organ som skal sikre en
vellykket og lønnsom felles lønnsfunksjon. Denne
gruppen skal ikke bare eksistere under et
prosjekt for å slå sammen lønnsfunksjonene,
men også leve videre med den felles
lønnsfunksjonen. Gruppens oppgaver vil være å
kontrollere lønnsfunksjonens resultater opp mot
mål og kartlagte gevinster, og sikre at planlagte
aktiviteter og tiltak faktisk blir gjennomført. Man
opplever ofte at det snakkes mye om mulige
forbedringstiltak i en prosess som dette, men at
snakket aldri blir fulgt opp i ettertid. Dette er
også tatt opp av lønnsmedarbeiderne i dette
forprosjektet.

En slik gruppe skal også sikre at tiltak som
gjennomføres skjer i henhold til underliggende
strategi, og sørge for kurskorrigeringer dersom
det er nødvendig.

Deltakere i en slik gruppe bør være

representanter fra lønn, økonomisjef eller andre
med budsjettkontroll og beslutningsmyndighet
(gjerne fra vertskommune), representant fra IT -
/digitaliseringsavdeling. Dersom det pågår andre
prosjekter for interkommunalt samarbeid kan
det også være relevant å ha med en representant
fra disse prosjektene i denne gruppen for
erfaringsutveksling. Også systemleverandør kan
ha en representant inn her for å sikre
etterlevelse av forpliktelser som eksisterer inn
mot denne parten. Det bør også være med en
fasilitator fra vertskommune dersom denne
rollen ikke blir håndtert av andre
gruppemedlemmer.

En slik gruppe vil typisk møtes 4 ganger i året ved
normal drift, kanskje noe hyppigere dersom det
er mye aktivitet knyttet til funksjonen.
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Ri si ko
Det ble under workshop med lønnsmedarbeidere
foretatt en overordnet risikoanalyse, hvor utfordringer
og tilhørende konsekvenser ble diskutert. Det ble i
tillegg diskutert hvilke mitigerende tiltak som kan
iverksettes. Her ble det diskutert flere punkter, men
nedenfor følger de 4 punktene med høyest risiko og
konsekvens tilknyttet seg. En beskrivelse av samtlige
risikoer kan finnes senere i kapittelet.
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Ulikheter i oppsett

Uklar samarbeidsform

Manglende fellesskapsfølelse

Merarbeid for enkeltressurser

De 4 mest kritiske
kartlagte risikoer



Ulikheter i oppsett

Det eksisterer i dag ulikheter i oppsett
mellom de 4 kommunene. Dette
forekommer både på et parameternivå
(innstillinger), i det generelle oppsettet og i
form av at ulik funksjonalitet er tatt i bruk.
Disse ulikhetene øker terskelen for å
gjennomføre oppgaver i andre kommuner
enn den man selv har bakgrunn fra, og man
må bruke kapasitet på å lære seg flere ulike
oppsett. Konsekvensen av dette kan bli at
man blir værende i gamle arbeidsrutiner og
fortsetter å arbeide på samme måten som
da man var 4 separate lønnsfunksjoner.

Risikoen vil i stor grad bli håndtert dersom
man:

- Gjennomfører en prosess for å få likt

firmaoppsett i de ulike firmaene, ut ifra et
prinsipp om at like oppgaver skal ha like
arbeidsmetoder tilknyttet seg.

- Plassere alle firmaer i en felles løsning. I
dag er de 4 kommunene på to ulike
installasjoner av Unit4 ERP. Dette
vanskeliggjør arbeidet for å få oppsettet likt,
og øker risikoen for at oppsettet på sikt vil
gli fra hverandre. Prinsippet gjelder også for
andre tilknyttede systemer hvor det i dag
eksisterer flere installasjoner.

Risikoen blir adressert i suksessfaktor «felles
plattform».
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Uklar samarbeidsform

Lønnsmedarbeiderne har per i dag
ikke et tydelig bilde av hvordan en
samarbeidsform vil se ut. Dersom
man vedtar en felles lønnsfunksjon
uten å arbeide med hvordan
samarbeidsformen skal være vil man
trolig ikke oppnå de kartlagte
gevinstene ved et samarbeid.
Lønnsmedarbeiderne har blant annet
plukket opp at det har vært snakket
om at lønn skal kjøres fra en
kommune, og presiserer at selve
lønnskjøringen er en liten del av det
daglige arbeidet. Det er alle
registreringer og prosesser i forkant
av lønnskjøringen som utgjør det
store volumet av arbeidsoppgaver.
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For å ta bort denne risikoen er det
viktig å kjøre en grundig prosess på
hvordan arbeidsfordeling og
samarbeidsformen skal være. Dette må
være noe av det første som skjer i
prosjektet for en felles lønnsfunksjon,
og alle lønnsmedarbeidere bør være
aktive deltakere. Det er også viktig at
dette ikke blir en prosess som starter og
avsluttes i prosjektet. Evaluering og
eventuelle korrigeringer i
samarbeidsformen må løpende være på
agendaen, både på «avdelingsmøter»
for lønnsfunksjonen og i
styringsgruppen for felles
lønnsfunksjon.



Manglende fellesskapsfølelse

I dagens situasjon er det 4 ulike lønnsavdelinger som alle er tilknyttet
hver sin kommune. Det foregår et tett samarbeid mellom
lønnsavdelingene i Gamvik og Lebesby, men det er ellers lite
kommunikasjon mellom de 4 lønnsavdelingene i dag. Da det historisk
sett har vært lite samarbeid mellom kommunenes lønnsavdelinger,
og det er geografisk spredning i hvor den enkelte lønnsmedarbeider
arbeider vil det å danne en felles lønnsfunksjon ikke automatisk
danne en følelse av tilhørighet / «avdelingsfølelse». Dersom denne
fellesskapsfølelsen uteblir risikerer man at informasjon ikke flyter
mellom de enkelte medarbeiderne og at kompetanse isoleres og ikke
kommer alle i funksjonen til gode. En manglende fellesskapsfølelse vil
øke terskelen for å ta kontakt med hverandre på tvers av
kommunegrensene.

Tiltak for å redusere denne risikoen er adressert i suksessfaktor
«Danne fellesskap (kultur)».
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Merarbeid for enkeltressurser

Det eksisterer i dag en viss frykt for at en felles lønnsfunksjon vil føre
til merarbeid for enkeltressurser. Usikkerheten retter seg mot en
situasjon hvor man i en felles lønnsfunksjon både vil være ansvarlig
for å ivareta de arbeidsoppgavene man har i dag, og i tillegg måtte
bistå ressurser i andre kommuner. Dette er tilleggsoppgaver som
havner i en allerede presset timeplan. Risikoen overlapper delvis med
risiko «uklar samarbeidsform».

I et samarbeid hvor enkelte ressurser har større erfaring enn andre
ressurser er man helt avhengig av å kunne bistå medarbeidere ved
behov. Man må derfor tilrettelegge for denne typen bistand og
kompetansedeling. For å redusere denne risikoen må man derfor
fortløpende kartlegge hvilke ressurser som må påta seg denne typen
oppgaver, og på bakgrunn av dette ta bort andre oppgaver for å sikre
en fornuftig timeplan. En klar rollefordeling vil bli en del av arbeidet
under prosjektet for en felles lønnsfunksjon, og adresseres i
suksessfaktor «Danne fellesskap (kultur)».
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Overordnet risikoanalyse, alle punkter
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ID Risiko Beskrivelse Sannsy
nlighet

Konse
kvens

Tiltak

1 Mister eksisterende relasjoner Lønnsarbeider kan miste eller svekke
eksisterende relasjoner med ledere
dersom man vil få lønnsansvar ovenfor
flere ressurser.

3 1 Kan løse dette ved digitale verktøy og faste
retningslinjer/standardisering

2 Lengre responstid En større lønnsfunksjon kan øke
responstiden på enkelte oppgaver.
Oppgaver kan havne «mellom to stoler»,
der man tidligere har hatt full oversikt
over hvor arbeidsoppgaven ligger.

1 2 Felles lønnsavdeling med faste interaksjonspunkter og
felles plattform.

3 Manglende «fellesskapsfølelse»
(Også geografi)

Manglende
avdelingsfølelse/fellesskapsfølelse kan
gi økt terskel for å ta kontakt og be om
bistand på tvers av kommunegrensene

3 5 Felles lønnsavdeling med faste interaksjonspunkter og
felles plattform, likt oppsett.

Likeverdighet for ansatte som gjør de samme
oppgavene. Gjensidig respekt.

4 Mindre givende arbeid Kjedeligere arbeidshverdag med mer
spissede roller (dersom dette blir en del
av den nye hverdagen)

1 3 Legge føringer for samarbeidet som forhindrer dette.
Eksempel: “Alle skal fortsatt kunne kjøre lønn fra A til Å,
men de gitte kommunene vil være ansvarlig for å inneha
og utvikle enkelte kompetanseområder”.

Modellen må legge til rette for at de ferdighetene
lønnsmedarbeiderne sitter på benyttes i best mulig grad.

5 Ulikheter i oppsett Ulikheter i lønnsoppsettet og
funksjonalitet kan vanskeliggjøre
samarbeid og øke terskelen for å bidra i
firmaer som ikke er “ens eget”

5 5 Gjennomføre prosess for å få firmaoppsettet likt med
tanke på funksjonalitet og oppsett

Legge alle firma i same løsning.
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ID Risiko Beskrivelse Sannsy
nlighet

Konse
kvens

Tiltak

6 Økt innsikt i persondata Ved tilgang og ansvar for lønnsarbeid i
flere kommuner enn man har tilgang på i
dag, vil også den enkelte
lønnsmedarbeider få tilgang til
persondata man tidligere ikke har hatt
adgang til.

5 1 Iverksettes ikke tiltak, dette er en naturlig del av en større
lønnsfunksjon. Lønnsmedarbeidere er allerede underlagt
taushetsplikt.

7 Genererer merarbeid for enkelte
ressurser

Man risikerer at enkelte personer får
generert mye merarbeid dersom et
samarbeid ender opp med at de må ta
tilleggsoppgaver i andre kommuner i
tillegg til å gjennomføre daglige
oppgaver i «egen» kommune

3 5 Kartlegge kompetanse, og gjennomføre tiltak for å tette
hull.

8 Redusert fleksibilitet I dag gjennomføres det ofte endringer
tett på lønnskjøring. I en større
organisasjon vil man oppleve at
mulighetene for dette blir mindre

4 1 Kan løses ved tydeligere retningslinjer.

9 Uklar samarbeidsform Utfordrende å definere
samarbeidsområdet – lønnskjøringen er
egentlig oversiktlig og grei, mye arbeidet
ligger i forkant.

5 5 Involvering av alle lønnsmedarbeidere i prosessen.
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D ag en s p rosesser
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Det ble under workshop med lønnsmedarbeidere
gjennomført en øvelse hvor vi så på prosessene i hver
enkelt kommune knyttet til spesifikke oppgaver innenfor
lønnskjøring. Oppgavene som ble gjennomgått var:

• Prosess rundt lønnskjøring
• Prosess rundt reise og utlegg
• Prosess rundt nyansatt

Øvelsen ble gjennomført ved at hver enkelt kommune
skulle skrive ned sine prosesser knyttet til oppgavene, og de
ble deretter gjennomgått i plenum.

Formålet var å danne et bilde av hvordan de ulike
lønnsavdelingene tenker når det kommer til disse
prosessene, og hvilke aktiviteter som lønnsmedarbeider går
gjennom. Gjennomgangen viste at det ikke eksisterer store
forskjeller i de aktuelle arbeidsrutinene. De forskjellene som
eksisterer er av mindre art, og vil ikke være til hinder for å
kunne danne felles arbeidsprosesser i en samlet
lønnsfunksjon. På bakgrunn av dette ser vi at det ikke vil
være behov for større endringer i arbeidsprosesser i forkant
av prosjektet med en felles lønnsfunksjon, men at arbeidet
med å beslutte arbeidsprosesser kan bli en del av dette
prosjektet og kan starte etter en etablering av felles teknisk
plattform.
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