Styremøte 27. mars 2020
Agder kommunale støttetjenester 12.30 – 14.00
Sted: Skypemøte AKST
Innkalt:
Bente Rist – leder
Olav Kavli – medlem
Tron Atle Karlsson– ansattrepresentant (valgt)

Saksliste:
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Fast punkt
Fast punkt
Fast punkt
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Økonomi og sykefraværsrapportering
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Hove drift og bruk av HR-portal
Budsjett 2021 og HP 2022-2024
Godkjenning av tilgang til Paga

Eventuelt



Smittevernberedskap
Overtakelse av to mindre regnskap ført av Vegårshei kommune
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Statistikk servicedesk/telefoni/HR-portalen
Se vedlegg statistikk.
Merknad:

Status digitalisering og drift
Se vedlegg
Merknad:
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05/20 Hove drift og bruk av HR-portal
Hove drift benytter ikke HR-portalen. All variabel lønn, timer, reiser og utlegg blir
håndtert manuelt. AKST ønsker at også Hoved drift benytter portalen slik at vi har
felles rutiner og dokumentasjon for alle våre firmaer. Hove drift har en annen revisor
enn kommunene og revisor har ingen innvendinger mot manuell registrering og
papirdokumentasjon. Ansvar for riktig grunnlag og dokumentasjon ligger hos daglig
leder i Hove drift. Men det føles allikevel ikke riktig å utbetale uten at AKST sitter med
en sikkerhet for at grunnlag for utbetalinger er riktig dokumentert. Utfordringen er at
Arendal kommune ikke har ansvar for selskapet Hove drift og HR-portalen. Vi kan vel
heller ikke forvente at Hove drift v/daglig leder skal sitte med et slikt ansvar. Det er
heller ikke naturlig at AKST sitter med ansvar for HR-portal og tildeling av roller for
selskaper. Er det akseptabelt at det er ulik tilnærming til systemene, og hvordan
håndterer vi nye kunder som også har selvstendige selskap. Bør vi ha retningslinjer
for hva som kreves av nye kunder med hensyn til bruk av våre fagsystemer.

Vedtak 05/20: Drøftes videre i neste styremøte.

06/20 Budsjett 2021 og HP 2022-2024
AKST legger frem forslag til budsjett 2021 og HP 2022-2024.
Det er lagt inn følgende forutsetninger:
 Pensjonskostnader er lagt inn med 20%
 Estimert lønnsvekst 2020 er 3% med helårsvirkning
 Estimert lønnsvekst 2021 er 2,75% med 8/12 virkning
 Budsjettet er redusert med 1,95 stilling (naturlig avgang)
I handlingsprogramperioden 2022-2024 er det lagt inn en ytterligere innsparing på
600 000 i 2022 og 1 000 000 i 2023 og 2024.
Fordelingen mellom Arendal og Grimstad kommune er 66/34 (basert på innbyggertall
1.1.2020) fordelt slik:

Arendal kommune
Grimstad kommune

2021
2022
2023
2024
18 445 440 18 049 440 17 785 440 17 785 440
10 273 560 10 069 560 9 933 560 9 933 560
28 719 000

28 119 000

27 719 000

27 719 000
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Vedtak 06/20: Budsjett for 2021 vedtas med netto ramme kr 28 719 000, fordelt
mellom Arendal og Grimstad kommuner slik:

Arendal kommune
Grimstad kommune

2021
2022
2023
2024
18 445 440 18 049 440 17 785 440 17 785 440
10 273 560 10 069 560 9 933 560 9 933 560
28 719 000

28 119 000

27 719 000

27 719 000

07/20 Godkjenning av tilgang til Paga
Prosjekt digital medarbeider (RPA) gjennom IKT Agder IKS trenger å tildele to
personer i Digital Workforce og IKT Agder IKS tilgang til Paga (lønn) for å starte
arbeidet med å sette opp digitale arbeidsprosesser. Det er snakk om to personer som
må ha brukertilganger og rettigheter inn i hjertet av Paga som en lønnsmedarbeider.
Brukerne blir opprettet av leverandør, men kommunene må godkjenne tilganger og
rettigheter. De to brukerne blir lagt inn i firma til AKST ettersom ansatte i AKST har
tilgang til alle firmaer. Fordi brukerne ligger i firmaet til AKST mener prosjektet og
forvaltningsorganisasjonen at det er naturlig at aksepten for å gi tilganger til Paga for
Arendal og Grimstad kommuner, gis gjennom styrevedtak i AKST.
Vedtak 07/20: Vivian tar kontakt med Marte Aarthun (personvernombudet i Arendal
og Grimstad kommune) for å avklare nærmere forutsetningene som må være på
plass for å gi tilgang til Paga. Styret i AKST godkjenner at det blir gitt tilgang til to
eksterne brukere inn i Paga for Arendal og Grimstad kommuner, under forutsetning
av at dette behandles i tråd med personvernombudets krav.
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