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Rådmannens forslag til vedtak 

Rådmannen får fullmakt til å inngå utviklingsavtale med Arena Norege AS om utvikling av 

Xledger kommune.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Tana kommune bruker i dag ERV økonomi system levert av Evry. Dette har vi nå fått signaler 

om skal utfases. Utfasingen ønsker de å gjøre så raskt som mulig og det vil ikke skje noe mer 

utvikling på ERV. I dag finnes det to systemer på markedet. Agresso levert av Evry og Visma 

Unique levert av Visma Unique AS.  

Arena Norge AS leverer i dag budsjetteringsprogram. De har inngått samarbeid med Xledger for 

å utvikle et komplett økonomi- og lønnssystem for kommuner. Arena Norge AS har allerede fått 

bevilget midler fra Innovasjon Norge (IN) til forprosjektet i denne satsingen. Disse midlene skal 

være med å dekke utgifter til og utarbeidet hovedprosjektplan mv. 

I dette utviklingsarbeidet har de kommet med et tilbud til Tana kommune om å være med på et 

utviklingsprosjekt fra 01.01.13. Tana kommune blir da referansekommune. Xledger og Arena 

står for utvikling og testing av Xledger kommune mens vi får mulighet til å ta del i utviklingen 

og lære systemet på et tidlig tidspunkt. Vi vil få en mulighet til aktivt å påvirke utviklingen av 

Xledger kommune til å bli et verktøy som er best mulig for kommunal økonomistyring.   

Tana kommune forplikter seg til: 

a) Og aktivt delta i prosjektet ved å stille til disposisjon nødvendige ressurser til å lære seg 

Xledger kommune 

b) Aktivt delta i planlagte arbeidsgrupper/workshops hit til en nærmere avtalt plan 

c) Aktivt delta i prosjektet ved å gi tilbakemeldinger på nødvendig og ønsket funksjonalitet 

i Xledger kommune. 



Tana kommune kan ved slutten av fase 1 (hoved milepæl 1) trekke seg kostnadsfritt fra avtalen 

dersom det er overveiende sannsynlig at Xledger kommune ikke vil kunne tas i bruk som 

kommunens økonomisystem fra 01.01.2014 eller et nærmere avtalt tidspunkt etter denne dato. 

Prisen i utviklingsprosjektet er kr 0 i 2013, deretter kr 163 000 pr år i 2014, 2015 og 2016. Til 

sammen kr 489 000. Deretter vil vi kunne tegne ny avtale med de ordinære prisene som er på det 

tidspunktet. Prisene vil omfatte all nødvendig opplæring, implementere, bruk og support av 

systemet i avtaleperioden. Dette er også det som i dag er gjeldende for Arena budsjettsystem.  

 

Vurdering 

Beløpet i utviklingsperioden er så lavt at vi ikke trenger ekstrabevilgninger. Det vi vil trenge er 

noe ekstra personell for å frigi noen til å være med å utvikle Xledger kommune. I 2013 vil vi 

fortsatt betale til ERV. Fra 2014 blir disse midlene frigitt og kan brukes til ekstra bemanning i 

avdelingen til implementeringen er helt på plass. For 2013 har vi laget et tiltak i budsjettet som 

heter økonomisystem. Der har vi lagt inn ca en halv stilling resten regner vi med å ta fra egne 

midler. Vi har bedt KS vurdere om vi juridisk kan inngå denne avtalen uten å lyse det ut på 

forhånd. Denne vurderingen foreligger ikke nå, men ventes. Vi kan ikke se at det er noe juridisk 

i veien for å inngå avtalen.  

 

 

 

 


