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MNS lønn og
regnskap v/Jan Arne
Alstad m.fl.

Konklusjoner mm.
Presentasjon av MNS Lønn og Regnskap v/leder Jan Arne Alstad m.fl.,
inkl. drøfting av status og forbedringspunkt for produksjonsprosesser /
samhandlingsrutiner.


Det er et prinsipp at alle kommuner i utgangspunktet skal ha
samme service, samtidig som den enkelte kommune vil kunne
kjøpe ekstraleveranser etter behov/ordningens muligheter.



Det skal inngås detaljert leveranseavtale mellom MNS Lønn og
regnskap og den enkelte kommune (opprinnelig mål om innen
1. halvår, men dette trenger noe mer tid. Nytilsatt Controller
tiltrer snart og skal arbeide med å definere leveransen og lage
avtaleutkast for hva de respektive parter skal gjøre og ikke
gjøre). (Jan Arne)



Alle parter har felles interesse i så snart som mulig å unngå
eller minimalisere bruken av papirversjoner og få til overgang
til elektronisk forsendelse i stedet for postgang/kurer. (Det
spørs om NOTUS eller tilsvarende verktøy som del av dette
kan tas i bruk for alle tjenesteområder?) (Jan Arne)



Det er behov for å videreutvikle rutiner/systemer for fakturaog forfallsvarsel. (Jan Arne)

For Overhalla er det nå klart til å håndtere elektroniske faktura.
Fra 2015 vil det være krav om, når det inngås innkjøpsavtaler,
at leverandører bruker elektronisk faktura.
Proffnettet avvikles og erstattes av Mobilt bedriftsnett som vil medføre
forenkling og økt servicegrad. Det forutsettes at alle som omfattes,
laster ned Appen og tar dette i bruk.
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Mobilt bedriftsnett
v/Terje Brauten og
Ove Lidbom
AKAN v/Rune
Holmlimo

Svargrupper for skoler/ barnehage mm. settes opp.
Namdal BHT blir etter fusjon en del av Aktimed, fra 1.7.13.
Kontaktinfo er uendret (hvis noe ikke fungerer vil Rune uansett ha
melding).
Kontaktinfo til bedriftshelsetjenesten skal legges ut på kommunens
intranett (Julie).
AKAN

Rune informerte om AKAN-arbeidet og roller i AKAN-arbeidet
generelt. Formålet er å forebygge, gjøre ledere i stand til å gripe fatt,
bidra til at ansatte får tilbud. Det kan sorteres mellom
 universell tilnærming (tiltak mot alle)
 selektiv (arbeid med utvalgte grupper og sitasjoner)
 indikativ (arbeid med enkeltindivider)
AKAN Hovedkontakt i Overhalla kommune: Hilde Moe Moan
Kommunens AKAN-opplegg finnes i Kvalitetssystemet i Intranettet
under Retningslinjer og prosedyrer
http://nonaks06/ekwebnet/start.aspx?ID=Overhalla&Main=1
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ISO 14001

Oppfølging etter eksternrevisjon høsten 2012 og behov for å
videreutvikle kommunens samsvarsvurdering etter ISO 14001.
Det ble gjort i form av et enkelt gruppearbeid, hvor det ble gjort en
vurdering/kartlegging av relevante lovbestemte krav etter Prosedyre
for samsvarsvurdering (4.5.2 og 4.5.5, pkt. 5 d) 1-3. setning.
Resultat av gruppearbeidet:
Helse- og omsorgstjenesten:
Lov om offentlige anskaffelser §6.
Smittevernloven §3-8 (særlig Hepatitt B og ansatte).
Folkehelseloven §8
Oppvekstområdet:
Barnehageloven/rammeplan kap 3.4 (bærekraftig utvikling)
Lov om offentlige anskaffelser §6
Forurensingsloven kap 2 §6 og kap 5 §§27,28
Opplæringsloven (relevante bestemmelser i forskrift (?)
Sentraladministrasjonen
Lov om anskaffelse paragraf §6
Miljøinformasjonsloven §8
Produktkontrolloven § 3a
Teknisk og Kultur: Deltok ikke på samlingen på denne delen,
viktigste lovbestemte krav kartlegges snarest (Asle)
Følgende er tilføyd i referatet 29.05.13 etter at det som står i
foranstående setning er gjennomført:
Teknisk
Forurensingsloven §7 2. ledd (særlig ad renseanlegg)
Drikkevannsforskriften §4
Plan- og bygningsloven kapittel 19
Kultur
Lov om anskaffelse paragraf §6
Kulturminneloven kapittel II

En del av samsvarsvurderingen ISO 14001 senere i 2013 vil vurdere
virksomhetens samsvar i forhold til de utvalgte lovbestemte krav.
Asle Lydersen
Ref.

