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Vi har hendene fulle med...
● Kommune- og regionreform

○ Vi har ca 35 prosjekter som pågår fra Fjord til Viken innenfor ERP-området
○ Eget program i Visma for kommunereform

● Nye kunder (vunnet alle “kommune” anbud på ERP i 2018)
● Digisyfo-prosjektet

- og altså ny kommunelov med tilhørende forskrifter

VÅRT MÅL: VELLYKKET REFORM FOR KUNDENE VÅRE



Prosessen er utfordrende for oss...
● Vi er ikke på høringslista 
● Fristen for høringen var 12. April 2019
● Det skal besluttes noe etter høring
● Det skal lages noe etter at denne beslutningen er tatt
● Det er tenkt at budsjettet for 2020 og økonomiplan 2020-2023 skal 

vedtas og presenteres iht ny forskrift før årsskiftet 2019/2020



Så hva gjør Visma?
Endringer pga kommunereform generelt

● Nye økonomiske sammenstillinger
● Endringer i anlegg
● Konsernsammenstilling
● Annet?



Generelle endringer
● Legger til rette for nye kommunenummer
● Endringer i programmenene som kan støtte sammenslåingen



Endringer i økonomiske oppstillinger
● Visma har støtte for de fleste i dag
● Planlegger å videreføre systemstøtte
● Ønsker oss en klar og mest mulig entydig 

definisjon basert på KOSTRA art og evt. 
funksjon



Anlegg - mulige endringer i forskrift
● Åpner for individuell vurdering av levetid på alle nye anlegg
● Levetider fra KOSTRA er “maksimal”  levetid fortsatt

NYHET  - dekomponering av store anlegg (typisk bygninger?)

● Snitt levetid på alle komponenter er mindre eller lik maksimal levetid
● Hensikt: Riktigere kostnadsbilde, spesielt for de delene av et stort 

anlegg som har mye kortere levetid 
● “Enkeltanlegg” blir gruppert til et “Hovedanlegg” som vil vise det 

økonomiske bildet for den aktuelle eiendelen.



Konsernoppstilling
Vi ser på hvordan vi skal kunne gi støtte til de som trenger å lage 
konsernsammenstilling

○ Bygger på eksisternede kodeverk vi laget for helseforetakene
○ Støtte for å kunne eliminere konsernposter
○ Vurderer om vi kan lage et verktøy også for selve sammenstillingen*)
○ Ønsker på samme måte ganske spesifikk beskrivelse av krav til sammenstilling 

*) Forutsatt alle regnskap produsert i Enterprise

Annet? Finansielle KPI’er?



Utviklingsprosessen Økonomisystemet
● Spesifikasjon foreligger fra myndighetene
● Spesifikasjon må tilrettelegges for vårt økonomisystem - forstå og tolke 

behovet
● Endre eksisterende koding og evt. utvikle ny kode dersom vi skal utvide 

standardrapporter mm.
● Testing og kvalitetssikring
● Release - Kundene våre får 3 nye versjoner hvert år med nyheter og 

forbedringer
● Opplæring og informasjon til kommuner og fylkeskommuner 



Vi håper å rekke alt...



Respect

Reliability

Innovation

Competence

Team spirit


