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1 SAMMENDRAG 

Kontrollutvalget i Bærum kommune bestilte en forvaltningsrevisjon om vurdering av utgiftene til 

økonomisystemet i kommunen. Formålet er å undersøke om driftsutgiftene til økonomisystemet 

Oracle, og eventuelt andre supplerende økonomisystemer, er på et sammenliknbart nivå med 

andre kommuner. Med driftsutgifter menes kostnader til lisenser, brukerstøtte, drift, 

applikasjonsvedlikehold og utvikling.  

Utfordringen for Bærum kommune har vært antatt høye driftsutgifter som følge av lang 

implementeringstid av nytt økonomisystem og investeringsutgifter langt over budsjett. 

Kommunen anskaffet et økonomisystem ingen andre kommuner bruker, og det har vært spørsmål 

om dette systemet er spesielt annerledes enn systemene resten av kommune-Norge bruker.  

Følgende problemstillinger er lagt til grunn for forvaltningsrevisjonen: 

• Hvor høye er driftsutgiftene til økonomisystemet og supplerende økonomisystemer? 

• Har Bærum kommune høyere driftsutgifter til økonomisystemet enn sammenliknbare 

kommuner? 

Bestillingen inneholdt også spørsmål om årsaker til forskjeller. Undersøkelsen viser at det ikke er 

særlig store forskjeller. Derfor er ikke problemstillingen behandlet videre.  

Bærum kommunes driftsutgifter er de siste tre årene i gjennomsnitt på ti mill. kroner per år. De 

første årene i fem-årsperioden var utgiftene høyere. Bærum kommune betaler vedlikehold og 

utvikling etter medgått tid, og endringer i nasjonale krav og utviklingsambisjoner i kommunen vil 

avgjøre omfanget av denne bistanden.  

Fem sammenlikningskommuner ble invitert til å identifisere driftsutgifter til sitt økonomisystem. 

Det ble invitert tre Visma-kommuner og to Unit 4 Business World (UBW)-kommuner: Asker, 

Drammen, Fredrikstad, Sandnes og Stavanger. Utgiftene i kommunene varierer. 

Forvaltningsutgifter i IKT-drift og serverleie er ikke tatt med ettersom kommunene ikke kunne 

fremskaffe tall for dette.  

Når siste tre års driftsutgifter legges til grunn, har Bærum kommune utgifter på gjennomsnittet 

av sammenlikningskommunene. Det er viktig å merke seg at driftsutgiftene i Bærum kommune 

har variert mye mellom årene, og at de to siste årene i tidsperioden 2016-2020 har vært langt 

rimeligere enn de tre første årene. Dersom de første to årene skulle være med i 

sammenlikningen, ville Bærum hatt høyere utgifter enn gjennomsnittet av kommunene forutsatt 

at deres drift var ellers lik som 2018-2020. Forskjellen utgjør likevel ikke mer enn antatt tolv 

kroner per innbygger, eller 1,5 mill. kroner.  

Bærum kommune innfører virksomhetsstyringsverktøyet Framsikt i 2021/2022. Innføringen har en 

ramme på 8 mill. kroner, og årlig lisenser fra 2022 er 2,3 mill. kroner. Det vil være noen 

besparelser ettersom budsjettmodulen i Oracle kan fases ut. Denne besparelsen er ikke 

tallfestet.  

Oppsummert har Bærum kommune de siste tre årene driftsutgifter til økonomisystemet som er 

på linje med sammenliknbare kommuner, men Bærum kommune har tidligere i 5-årsperioden 

hatt høyere driftsutgifter. 

Forskjellene i utgifter mellom Bærum kommune og de øvrige sammenlikningskommunene er ikke 

store, og Bærum kommune skiller seg ikke ut som spesielt dyr de tre siste årene. 

Det fremmes ikke egne forslag til tiltak. 
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2 INNLEDNING 

2.1 BAKGRUNN  

I forbindelse med behandling av ny IKT-strategi i 2004 ble det tatt initiativ til å bytte ut 

egenutviklede programmer med standard programvare for lønn og økonomi. For lønn ble 

standard programvare anskaffet, mens for økonomi ble det i konkurransen åpnet for at 

utviklingsmiljø og fri programvare kunne delta. Resultatet av konkurransen ble et system det tok 

lang tid å implementere, og til en antatt høy kostnad. I forvaltningsrevisjonsrapporten 

‘Investeringen i nytt økonomisystem’ (31.08.2016) ble det i faktabeskrivelsen oppgitt at 

rådmannen gikk inn for å skifte ut egne programmer med standardsystemer. Kommunestyret 

vedtok kostnadsramme og formannskapet igangsatte prosjektet (2017). I vedlegg til innkallingen 

til kontrollutvalget ble det antydet, eller reist spørsmål ved, om dette spesialiserte 

økonomisystemet førte til høye driftsutgifter. 

Økonomisystemet (Oracle) omfatter budsjett og økonomiplan (EPM), regnskap (EBS) og 

økonomirapportering (OBI/OAS). Budsjett, prognoser og rapportering skal etter hvert ivaretas 

gjennom verktøyet Framsikt som er under implementering i Bærum kommune.  

Kommunen har systemutgifter knyttet til forvaltning og drift, og forvaltning antydes å utgjøre 

ca. to årsverk. IT-drift ivaretas av kommunens egen organisasjon. Foruten lønnskostnader knyttet 

til dette, har kommunen lisenskostnader hos Oracle, vedlikehold og nyutvikling etter avtale med 

Capgemini og lisens hos Framsikt. 

2.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om driftsutgiftene til økonomisystemet 

Oracle, og eventuelt andre supplerende økonomisystemer, er på et sammenliknbart nivå med 

andre kommuner. Med driftsutgifter menes kostnader til lisenser, brukerstøtte, drift, 

applikasjonsvedlikehold og utvikling. 

Følgende problemstillinger er lagt til grunn for forvaltningsrevisjonen: 

1. Hvor høye er driftsutgiftene til økonomisystemet og supplerende økonomisystemer? 

2. Har Bærum høyere driftsutgifter til økonomisystemet enn sammenliknbare kommuner? 

Bestillingen inneholdt også spørsmål om årsaker til forskjeller. Undersøkelsen viser at det ikke er 

særlig store forskjeller, og derfor er ikke problemstillingen behandlet videre. 

2.3 NÆRMERE OM ØKONOMISYSTEMER I KOMMUNENE 

Det har vært behov for å definere ‘økonomisystemet’, og vi har måttet bestemme hvilke typer 

kostnader som skal kartlegges.  

Våre vurderinger er drøftet med Bærum kommune, dataleverandørene i markedet og 

sammenligningskommunene.  

Det er bare fire økonomisystemer i bruk i norske kommuner i dag. Det er: 

• Visma: Har antakelig størst markedsandel i dag. Leverer pakkeløsninger med økonomi og 

Lønn/HR. Har vært lenge i markedet.  

• Unit4 Business World (tidligere kjent som Agresso): Økonomisystem og HR/Lønn-system 

som brukes i mange kommuner. Har vært lenge i markedet.  

• Xledger: Nytt økonomisystem i markedet. Brukes av en del kommuner. 

• Oracle Financials: Brukes bare i Bærum kommune i kommunemarkedet, men har hatt 

fylkeskommuner som kunder og er leverandør til NAV.  
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Dataleverandørene vi har intervjuet, er 

• Oracle (produsent) og Capgemini (detaljist) (leverer systemet Oracle) 

• Tietoevry (leverer systemet UBW) 

• Visma (leverer systemet Visma) 

• Framsikt (leverer verktøy for virksomhetsstyring) 

Økonomisystemet 

Vi definerer en kommunes økonomisystem som regnskap, budsjett, utgående faktura og 

inngående faktura inkludert e-handel. Det er vanlig å kalle de enkelte delene «moduler», og kan 

beskrives slik:  

• Regnskap inkluderer standardrapporter og anleggsmodul (avskrivninger) 

• Budsjett inkluderer både årsbudsjett, budsjettendringer og langtidsbudsjett 

(økonomiplan) 

• Inngående faktura inkluderer e-handel (bestilling fra varekataloger og løsning for å motta 

elektronisk faktura), men omfatter ikke systemer for å administrere anbud og 

rammeavtaler 

• Utgående faktura inkluderer bare løsning for å produsere og sende ut faktura. Det 

inkluderer ikke forsystemer for å lage fakturagrunnlaget. Fakturagrunnlaget produseres 

hovedsakelig i saksbehandlingssystemene for de enkelte kommunale tjenestene. Det 

inkluderer heller ikke system for å innfordre fordringer. 

Dette er en definisjon som omfatter minstekravet til et moderne økonomisystem i en norsk 

kommune. E-handel er den nyeste delen i økonomisystemet. I dag er løsninger for e-handel 

standard og integrert med inngående faktura, men alle kommuner er ikke kommet like langt i å 

kjøpe inn via e-handel. Økonomisystemet omfatter ikke lønn og personal/opplæring.  

Det er i dag vanlig å snakke om ERP-systemer («Enterprise Resource Planning»). ERP-systemet er 

bedriftens datasystem for både økonomistyring, logistikk, lønn og personal. Mange kommuner 

ønsker samlete ERP-løsninger, det vil si en felles løsning for både personal og økonomi.  

Figuren under viser hvordan økonomisystemet avgrenses fra andre datasystemer i kommunen. 

Regnskap Budsjett Inngående 

faktura 

Utgående 

faktura 

Lønn Personal Saksbehandling tjenester 

Økonomisystemet HR-systemet Saksbehandling tjenester 

ERP-systemet Saksbehandling tjenester 

Tabell 1 Avgrensning av økonomisystem mot ERP-system. Kilde: Agenda Kaupang AS 

Utgiftene 

Kostnadskalkyler for kommunale tjenester bør baseres på forskrift for selvkostberegning av 
kommunale tjenester, men i dette oppdraget har det ikke vært mulig å lage en slik komplett 
beregning. Vi har måttet forenkle og legger til grunn de direkte kostnadene vi har kunnet 
identifisere i kommunene.  
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Kommunens kostnader ved en tjeneste omfatter 

• direkte kostnader ved tjenesten (lønn og andre driftsutgifter) 

• indirekte kostnader (administrasjon) 

• kapitalkostnader (avskrivninger og renter av bundet kapital) 

For drift av datasystemer vil alle kostnadselementene være aktuelle, men indirekte kostnader og 
kapitalkostnader har ikke vært mulig å fremskaffe.  

Direkte kostnader er 

• lisens eller abonnement til leverandøren av datasystemet 

• konsulenthjelp i form av faste eller variable kontrakter 

• systemansvar (bestiller, prosjektleder for endringer i systemene). Ikke opplæring av 

brukerne 

• datadrift (lønn og andre driftsutgifter) 

 

Utviklingskostnader er vanskelig å inkludere i sammenlikningen da Bærum kommune selv 
bestemmer sin utvikling og de andre leverandørene i stor grad gjør utvikling parallelt for flere 
kunder.  

Sammenligningskommunene 

Vi har valgt å sammenligne Bærum kommune med kommunene Asker, Fredrikstad, Stavanger, 
Sandnes og Drammen. Dette er kommuner på samme størrelse med Bærum kommune, og 
kommuner som har valgt andre dataløsninger. Vi har sammenlignet med både Visma- og UBW-
kommuner. 

Alle kommunene drifter økonomisystemet i egen regi, men kan også leie servere av andre 
aktører. Utgifter til servere holdes utenom i fortsettelsen.  

Kommune Innbyggere 

1.1.2022 

Økonomisystem HR-system Bruker 

Framsikt 

Business 

intelligence system 

Bærum 
128 982 

Oracle 

(hovedsakelig) 

UBW Ja, fra 

2021/2022 

Ja 

Asker 96 088 UBW Visma Ja Nei 

Fredrikstad 83 892 Visma Visma Nei Corporater 

Stavanger 144 699 Visma Visma Nei Corporater 

Sandnes 81 305 Visma Visma Ja Nei 

Drammen 
102 273 

UBW UBW Ja Egenutviklet Power 

BI 

Tabell 2 Kommuner i sammenlikningen. Kilde: Agenda Kaupang AS 

2.4 METODE 

Ettersom det ikke finnes normativt nivå på driftskostnader til et økonomisystem i en norsk 

kommune, har vi gjort undersøkelser for å etablere et sannsynlig sammenliknbart nivå og dermed 

besvare hvorvidt driftsutgiftene til Bærum kommunes økonomisystem er forsvarlige. 

Problemstillingene er besvart ved regnskapsuttrekk fra Kommunal Rapports leverandørdatabase, 

uttrekk fra kommunenes regnskap, forsøksvis kartlegging av økonomisystemers moduler og 
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tilhørende utgifter, kartlegging av driftsorganisasjonen for IKT og intervjuer og workshops med 

nøkkelpersoner i Bærum kommune og sammenlikningskommunene og leverandører. Vi har også 

sett på enkeltbilag fra kommunene etter behov.  

Tema for intervjuene med leverandørene har vært hvordan vi kan sammenlikne driftsutgifter i 

økonomisystemene, hva økonomisystemene består av samt i hvilken grad funksjonalitet i 

systemene bidrar til mer effektiv drift/bedre kvalitet i kommunene. 

Tema for intervjuene med sammenligningskommunene har vært hva de respektive kommunenes 

økonomisystem består av, hva som inngår i driftsutgiftene til økonomisystemet, samt i hvilken 

grad kommunene mener at funksjonalitet i deres system bidrar til mer effektiv drift/bedre 

kvalitet i kommunen. 

Vi har hentet inn informasjon fra regnskapene til Bærum kommune og 

sammenlikningskommunene basert på leverandørreskontro. For Bærum kommune har vi fått 

oversendt komplett oversikt over leverandørfakturaer de siste fem årene.   

For å sikre etterprøvbarhet i revisjonen er referat fra møter med kommunene sendt til 

informantene for kvalitetssikring og eventuell justering.  

Oppdraget er gjennomført etter revisjonsstandard for forvaltningsrevisjon (RSK 001).  

Metodiske problemstillinger i undersøkelsene 

I gjennomføringen av undersøkelsene er det reist flere metodiske problemstillinger som kan 

påvirke våre vurderinger og konklusjoner.  

For det første er det stor variasjon i antallet applikasjoner i de ulike kommunene, hvorvidt 

økonomisystemet og HR-systemet er levert som en pakke av samme leverandør, og hvor stor 

egeninnsats kommunen yter. For å møte disse metodiske utfordringene har vi fem 

sammenlikningskommuner i stedet for fire som opprinnelig planlagt. Kommunene dekker flere 

leverandører og kombinasjoner av leverandører av økonomisystem og HR-system. Vi har også 

intervjuet leverandørene i markedet for å undersøke likheter og forskjeller.  

For det andre er flere av våre sammenlikningskommuner sammenslåtte kommuner. Disse har 

dermed i sammenlikningsperioden bestått av flere kommuner som per i dag er slått sammen til 

én kommune. Tidligere selvstendige kommuner kan dermed ha hatt andre økonomisystemer i 

løpet av de siste tre årene enn det som fremkommer i vår sammenlikning. Dette gjør også at de 

sammenslåtte kommunene påpeker at det er mer relevant å legge til grunn siste regnskapsår. 

Utgifter til sammenslåing og eventuelle avslutningskostnader til leverandører til de tidligere 

kommunene, er holdt utenfor. Kommunene har god oversikt over dette ettersom det er ført med 

prosjektnummer i regnskapet. Vi har derfor framskaffet informasjon om utgiftene i 2020 og 2021 

i enkelte kommuner hvor kommunene mener at det siste året er mest relevant. 

Metodisk er det også estimeringsutfordringer ved fastsetting av kostnader til drift og vedlikehold 

av systemer i kommunenes egen regi. Dette skyldes at drift og vedlikehold utføres på flere 

systemer enn selve økonomisystemet, og at det derfor er usikre antagelser om hvor stor andel av 

drifts- og vedlikeholdsutgiftene som kan tilskrives økonomisystemet. Kommunene har i liten grad 

gjort disse beregningene og betegner det som nærmest «umulig» å finne ut av. Det har også vist 

seg utfordrende å splitte fakturaer når det er flere produkter på samme faktura.  

2.5 AVGRENSNINGER 

Revisjonsoppdraget omhandler driftsutgifter de siste tre årene og begrenses til økonomisystemet 

med tilhørende moduler og eventuelle andre supplerende økonomisystemer, slik som 

eksempelvis Framsikt, Corporater eller egenutviklede systemer. Lønns- og HR-systemene 

inkluderes ikke. Investeringene som er gjort tidligere, herunder avskrivninger, er heller ikke med 
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i beregningene. Med driftsutgifter forstås de utgiftene som er knyttet til applikasjonsdelen av 

økonomisystemet, og ikke hardware som PC-er, skjermer, tastaturer ol.  

Utgifter til servere i egen regi, eller leie av servere, er ikke med i beregningene, heller ikke 

kostnader til forsystemer slik som turnus- og timeregistreringssystemer og 

saksbehandlingssystemer.  

Oppsummert er utgifter til lisenser, konsulentbruk og systemansvar det som er undersøkt i denne 

forvaltningsrevisjonen.   

3 DRIFTSUTGIFTENE TIL ØKONOMISYSTEMET  

Det er kartlagt hvor høye driftsutgifter Bærum kommune har til økonomisystemet Oracle og 

andre supplerende økonomisystemer som for eksempel Framsikt og egenutviklede programmer. 

Kartleggingen innebærer en splitting av utgifter på de ulike bestanddelene/modulene i 

økonomisystemet slik at utgiftene kan være sammenliknbare med andre kommuner. Det er 

hentet ut driftsutgifter de siste tre årene ved regnskapsuttrekk og gjennomgang av avtaler. 

Tallene er supplert med opplysninger fra kommunens nøkkelpersoner gjennom to workshops.  

I driftsutgifter er følgende inkludert: 

• kostnader til lisenser 

• brukerstøtte 

• applikasjonsvedlikehold og utvikling  

Vi har avgrenset kartleggingen mot serverkostnader. Det har ikke vært mulig å finne 

økonomisystemets andeler av samlede driftsutgifter til IKT i sammenlikningskommunene.  

Kriterier  

I denne problemstillingen er målestokken driftsutgifter i kroner fra kommunens regnskap og 

beregninger av ressursinnsats av kommunens eget personell. Derfor er det ikke etablert eget 

revisjonskriterium som skulle gi uttrykk for en norm for driftsutgifter. 

3.2 OM BÆRUM KOMMUNESS ØKONOMISYSTEMER 

Bærum kommune har Oracle Financials som budsjett- og regnskapsverktøy. I tillegg har 

kommunen Factum som utfaktureringssystem og oppfølging ubetalte krav, og Framsikt som 

virksomhetsstyringssystem.  

Oracle Financials inneholder:  

• regnskap (EBS) 

• budsjett og prognose (EPM) 

• rapporter (OBI/OAS): Business Intelligence-systemet rommer både skreddersydde 

rapporter og statiske standardrapporter. Rapportgeneratoren kan hente fra ulike deler av 

databasen. 

• tjenestebuss (SOA) 

E-handel er i en separat løsning.  

Factum er et egenutviklet faktureringssystem og integrert reskontrosystem som kun Bærum 

kommune benytter.  

Framsikt er et plan-, budsjett- og rapporteringsverktøy som kompletterer det som ligger i 

økonomisystemet. Framsikt er et helhetlig virksomhetsstyringsverktøy, og Bærum kommune har 
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kjøpt alle modulene. Det vil være mulig å fase ut den delen av Oracle Financials som omhandler 

budsjett og prognose (EPM) etter innføring av Framsikt, men besparelsen er ikke tallfestet.  

Forvaltningsteamet gir støtte til organisasjonen tilsvarende en systemansvarlig 

Bærum kommune har et forvaltningsteam som håndterer brukerstøtte, opplæring, utvikling og 

kontakt med leverandørene. Dette er tilsvarende som de andre kommunene legger i 

arbeidsoppgavene til sine systemansvarlige.  

Bærum kommunes skreddersøm  

Det har vært en alminnelig påstand at Bærum kommunes økonomisystem er skreddersøm. Det er 

til en viss grad riktig. Bærum kommune har valgt en løsning det per i dag ikke er andre 

kommuner som bruker. Selve systemet er ikke bygget opp spesielt for Bærum kommune, men er 

tilpasset kommunal drift, for eksempel mva.-rapporter hvor kommuner opererer med mva.-

kompensasjon.  

Bærum kommune forklarer at kommunen anskaffet et system som skiller seg fra den tids andre 

leverandører først og fremst innen hierarki-mulighetene, hvor Oracle Financials har mulighet for 

å aggregere i flere akser/dimensjoner. Dette har muliggjort styring etter funksjoner fremfor 

ansvar. Det har vært ønskelig i Bærum kommune både for internrapportering og rapportering til 

politikerne.  

Bærum kommune trekker fram at systemet som ble anskaffet, var fremtidsrettet og ga god 

støtte, spesielt for prosessen fra budsjettering til rapportering og for prognose.  

Bærum kommune kjøpte et system med en plattform som står seg i dag, og som har vært mulig å 

bygge på for ny funksjonalitet. Oppgraderinger har vært enkelt underveis. 

Bærum kommunes drift skiller seg på utarbeidelse av langtidsbudsjetter 

Det spesielle med Bærum kommune er at det har vært utarbeidet 20-års langtidsbudsjetter, noe 

svært få andre kommuner har forsøkt på. For øvrig har Bærum kommune samme drift som andre 

kommuner og er sammenliknbar med kommuner av noenlunde lik størrelse.  

Bærum kommune har en vedlikeholdsavtale basert på medgåtte timer 

SSA-V-avtalen er en avtale som regulerer bistanden fra Capgemini til Bærum kommune. Avtalen 
innebærer at kommunen betaler for faktisk forbruk av konsulenttjenester. Forbruket varierer år 
for år avhengig av behov for utvikling for å imøtekomme nye nasjonale krav og Bærum 
kommunes ambisjoner om utvikling. 

3.3 BÆRUM KOMMUNES UTGIFTER TIL ØKONOMISYSTEMET ER PÅ 
GJENNOMSNITTLIG 10 MILL. KRONER PER ÅR DE SISTE TRE ÅR 

Bærum kommune har stor variasjon i utgifter fra år til år. I 2016 var lisens, utviklings- og 

vedlikeholdsutgifter på 14,5 mill. kroner, mens de siste to årene har ligget på ca. 6,5 mill. 

kroner. Årsakene til store variasjoner i utgifter per år er ulike behov i forbindelse med 

implementering av økonomisystemet. De største utgiftene er til lisenser og SSA-V, og det er også 

disse som varierer mest. 

Tabellen under viser utgiftene fordelt på ulike elementer av økonomisystemet. Vi finner 

følgende utgifter til økonomisystemene: 
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Lisenser og 
SSA-V utgifter 

Drift Factum 
i egenregi 

Drift EPOS i 
egenregi 

Skanning 
Faktura-
behandli
ng 

E-handel 

Faktura, BI, 
support og 
fast 
kontaktper
son* 

Forvaltning
s-team 

Total 
ressursinnsa
ts  

2016 14 528 203         

2017 8 940 863         

2018 10 328 696 400 752 1 600 157 118 595 624 649 359 958  2 283 167 12 611 863 

2019 6 615 513 142 655 515 515 122 153 470 923 334 703  1 982 750 8 598 263 

2020 6 402 513 29 613 929 318 122 153   479 829 2 613 625 9 016 138 

Gjenno
msnitt 
fem år 9 363 158         

Gjenno
m- snitt 
tre år 7 782 241 191 007 1 014 997 120 967 547 786 347 331 479 829 2 293 181 10 075 421 

*Utgiftene i 2018 og 2019 er splittet i fakturabehandling og e-faktura, mens det i 2020 er betalt for 

fakturabehandling, support og fast kontaktperson 

Tabell 3 Utgifter til økonomisystemer. Kilde: Bærum kommune 

Utgiftene som legges til grunn i de videre beregningene, er den totale ressursinnsatsen på ti mill. 
kroner som gjennomsnittsberegning av de tre siste årene i perioden.  

4 DRIFTSUTGIFTER I 
SAMMENLIKNINGSKOMMUNENE 

Det er kartlagt hvor høye driftsutgifter Bærum kommune har sammenliknet med driftsutgifter i 

kommunene Asker, Drammen, Sandnes, Stavanger og Fredrikstad. Kartleggingen innebærer en 

splitting av utgifter på de ulike bestanddelene/modulene i økonomisystemet slik at utgiftene er 

sammenliknbare. Det er hentet ut driftsutgifter de siste 3 årene ved regnskapsuttrekk.  

Metodiske problemstillinger som er beskrevet i delkapittel 2.4 omhandler ulike valg av løsninger, 

at det er sammenslåtte kommuner i sammenlikningsgrunnlaget og at det er vanskelig 

gjennomførbart å inkludere økonomisystemets andeler av samlede driftsutgifter til IKT i 

kommunene.  

Kriterier  

I denne problemstillingen er målestokken driftsutgifter totalt og driftsutgifter per innbygger for 
sammenligningskommunene. 

4.2 LEVERANDØRENES VURDERING AV ØKONOMISYSTEMENE 

Vi har intervjuet leverandørene i markedet for å gjøre oss kjent med deres syn på sammenlikning 

av kostnader til drift av økonomisystemer, herunder deres vurderinger av ulikhet i kvalitet 

mellom ulike systemer og modulvalg innen systemer. 

Markedet er relativt oversiktlig. Visma og UBW er de dominerende aktørene på økonomisystemer 

(ERP plattformer) i norske kommuner.  

Tema for disse intervjuene har vært hvordan vi kan sammenlikne driftsutgifter i 

økonomisystemene, hva økonomisystemene består av samt i hvilken grad funksjonalitet i 

systemene bidrar til mer effektiv drift/bedre kvalitet i kommunene. 
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Leverandørene leverer tre ulike ERP systemer:  

• Oracle Financials (med Capgemeni som konsulent) 

• Visma 

• Unit4 Business World (tidligere Agresso)  

Framsikt leverer et virksomhetsstyringssystem med flere ulike moduler, der 

økonomiplan/budsjettmodul er den mest sentrale. Visma har blitt majoritetseier i Framsikt. 

Systemene er per i dag ikke integrert, dvs. at Framsikt fungerer like bra med UBW og Oracle som 

med Visma, ifølge Framsikt. Bærum kommune har også anskaffet Framsikt, men 

økonomiplanmodulen var ikke anskaffet på tidspunkt for sammenlikning av driftsutgifter. Denne 

modulen vil erstatte EPM1 fra Oracle i Bærum kommune, ifølge Capgemini.  

Intensjonen med å intervjue leverandørene 

Spørsmål om hvorvidt vi kan sammenlikne kostnader mellom økonomisystemene, er utfordrende. 

Kommunene har like oppgaver, men økonomisystemene er forskjellige. Økonomisystemene 

består av ulike moduler og ulike versjoner, samt at de er kjøpt på ulike tidspunkter. Enkelte 

kunder har vært med som pilotkunder og kan ha langsiktige fordeler på pris av det. Kvalitet i 

forsystemer kan påvirke effektivitet og produktivitet i bruk av andre systemer og moduler.  

Vi har derfor hentet inn synspunkter på muligheten for å sammenlikne kostnader mellom 

leverandørene, fra leverandørene. Leverandørene har klare egeninteresser av hvordan deres 

produkter og markedet oppfattes. Dersom det er mulig å avdekke områder med konsensus vil det 

kunne være relevant. Disse intervjuene ble gjennomført før vi intervjuet 

sammenlikningskommunene.  

Sammenliknbarhet i driftsutgifter i økonomisystemer 

Leverandørene mener sluttsummen er det viktigste i sammenlikningen. De trekker fram at det er 

viktig å sammenlikne ERP med eller uten driften av datasystemet, fordi det er lett å 

undervurdere driftsutgiftene. Det er en fare ved å undervurdere utgifter til egen datadrift, og at 

en pris med ekstern drift dermed ser høy ut.   

Vi sammenlikner kostnader til økonomisystemet i Bærum kommune med andre on-prem.-

løsninger, altså løsninger der driften av systemene ligger på egne servere og ikke i skyen. Alle 

leverandørene oppfatter at det er lite aktuelt for Bærum kommune å kunne bytte til en 

alternativ on-prem.-løsning.  

Innhold i økonomisystemet 

Leverandørene har samme oppfatning av hva et økonomisystem inneholder, og dette er 

sammenfallende med beskrivelsen i delkapittel 2.3, avsnitt Økonomisystemet foran. 

Vurdering av funksjonalitet 

Leverandørene tror ikke forskjellene i funksjonalitet er særlig store og trekker fram at mye kan 

tilpasses den enkelte kunde. I stor grad har kundene i kommunemarkedet det samme behovet 

slik at 90 prosent kan være likt og ti prosent kan drøftes og tilpasses.  

Det er vanskelig å konkludere på vurdering av kvalitetsforskjeller mellom leverandørene basert 

på deres egne tilbakemeldinger. Ingen leverandører trekker frem at kommuner sparer tid ved 

bruk av deres systemer, eller at deres kunder leverer kommunale tjenester med høyere kvalitet. 

 

1 Modul for budsjettering og prognose 
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Vurdering av kostnader 

Leverandørene opplyser at de ikke tror det vil være en vesentlig besparelse ved bruk av 

totalleverandører for ulike moduler, i hvert fall ikke dersom kommunene ikke gjennomfører en 

samlet anskaffelse.  

Pakkeløsninger har vært vanlig, men noen store kunder som kommunene Asker, Tromsø og 

Stavanger har delt løsning på ERP-systemet. Leverandørene hevder at trenden er at kommunene 

ønsker mer og mer tilpasning og mindre totalpakker samtidig som de ønsker en totalleverandør 

som kan ta ansvar for plattformen systemene skal ligge på.  

Vurdering av Framsikt til erstatning for budsjettmoduler 

Framsikt har i liten grad erstattet ERP-systemer i kommuner, men har erstattet den 

funksjonaliteten som Corporater har hatt. Både Framsikt, Oracle og Capgemini opplyser at 

Bærum kommune vil kunne kutte en modul fra Oracle når den bruker Framsikt. Samtidig forteller 

ikke Framsikt i intervju om muligheter for tilsvarende besparelser i kommuner som har UBW eller 

Visma fra før. 

Leverandørene tror framtiden ligger i skyen 

Skyløsning er når programvare og data ligger på eksterne servere og tjenesten leveres via 

internett. Leverandørene prioriterer skyløsninger i dag og mener fremtidens økonomisystemer vil 

ligge i skyen. De trekker fram mulige besparelser som følge av dette som større fleksibilitet og 

tilgjengelighet til økonomisystemene.  

4.3 ANALYSE AV SAMMENLIKNINGSKOMMUNENE 

4.3.1 Sammenlikningskommune 1 Asker 

Asker kommune har Unit 4 Business World (UBW) som leverandør for økonomisystemet og har i 

tillegg Framsikt som supplerende økonomisystem. Asker kommune har vært pilotkunde for 

Framsikt i flere år og har derfor hatt sterkt rabatterte priser. Lisenspriser for tidligere år gir liten 

informasjonsverdi, men i 2022 har det vært reelle forhandlinger og ny kontrakt er inngått. Prisen 

som kommer frem i tabellen under, er derfor for 2022. Interkommunale selskaper benytter også 

kommunens lisenser.  

Når det gjelder Framsikt, har vi kun tatt med utgifter til modulene årsbudsjett, økonomiplan og 

rapportering samt tjenesteabonnement. Når det gjelder systemansvarlig, er det utlyst en stilling 

på ett årsverk ettersom det vurderes som behovet i Asker kommune per 2022. 

Asker kommune svarte på spørsmål om funksjonalitet at Framsikt har bidratt til mer effektiv 

budsjettering. Kommunen mener at det er mange muligheter i UBW, og at det avhenger av 

systemkompetanse å utnytte funksjonaliteten. Ved bestilling får kommunen de rapporter og 

funksjonalitet som behøves fra Tietoevry. Spesialtilpasninger henger ikke med i alle 

oppdateringer, så det krever konsulenthjelp fra Tietoevry.  

Kommunen er i gang med innføring av roboter og jobber videre med å redusere manuelle 

arbeidsprosesser i regnskapssystemet.  
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Tabellen nedenfor viser utgifter til lisenser og drift fra leverandør samt årsverk til 

systemansvarlig i kommunen.  

  UBW Framsikt 

 

Økonomisystem lisenser og 

drift fra leverandør 

(sammenslått kommune, 

gjennomsnitt 2020 og 2021) 

 

8 109 686 kroner 698 000 kroner 

 

Systemansvarlige i egen regi 0,7 årsverk   0,2 årsverk 

 

4.3.2 Sammenlikningskommune 2 Drammen 

Drammen kommune har Unit 4 Business World (UBW), som leverandør for økonomisystemet og 

har i tillegg Framsikt som supplerende økonomisystem. Kommunen bruker i tillegg Power BI som 

verktøy for Business Intelligence. Dette gjøres i egen regi med ressurser fra økonomiavdelingen.   

I Drammen kommune inneholder UBW også HR-system slik at utgiftene til leverandøren må 

splittes i økonomidelen og HR-delen. Ut fra fakturaene fra Drammen kommune, som vi har gått 

gjennom, er det vanskelig å gjøre denne oppsplittingen. En henvendelse til leverandøren har 

heller ikke gitt svar på hvilken andel som kan henføres til hvilken del av systemet. Drammen vil 

derfor ikke inngå i gjennomsnittsberegningen per innbygger i delkapittel 4.9.  

Interkommunale selskaper inngår i lisensen, og da er den 5,3 mill. kroner, mens uten er den 

4,6 mill. kroner. Vi velger å benytte summen inkludert interkommunale selskaper ettersom det 

er denne summen som er sammenliknbar med Bærum kommune. 

Drammen kommune er den eneste kommunen som har fremskaffet et estimat på driftskostnader 

i IKT-forvaltningen inkludert serverkostnader. Metoden stammer fra tiden da Drammen kommune 

var del av interkommunalt drevet IKT-samarbeid. Estimatet beløper seg til 1,7 mill. kroner. Vi 

har avgrenset oss fra denne utgiften, men kommenterer det likevel ettersom det er en betydelig 

sum.  

  UBW Framsikt 

 

Økonomisystem lisenser og drift 

(Sammenslått kommune, tall er 

2021) 

5 300 000 kroner 748 000 kroner 

 

Systemansvarlige i egen regi 3 årsverk 1,3 årsverk 

4.3.3 Sammenlikningskommune 3 Sandnes 

Sandnes kommune har Visma som leverandør for økonomisystemet. Den bruker ikke Business 

Intelligence system og har per i dag ikke Framsikt. Sandnes kommune har vært kunde av Visma 

siden midten av 1990-tallet og har vært pilotkunde siden oppstart. Interkommunale selskaper 

inngår i lisensen til Sandnes kommune.  

Supportpakke inngår i det samlete beløpet. Alt som gjelder inngående og utgående faktura, 

betales per transaksjon, men er ikke en betydelig del av samlet beløp.  
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Andel av IKT-forvaltningen som kan henføres til økonomisystemene, er ikke mulig å isolere ut fra 

kommunens regnskaper.  

  Visma Andre 

 

Økonomisystem lisenser og drift 6 600 000 kroner Ingen 

 

Systemansvarlige i egen regi 0,5 årsverk Ingen 

4.3.4 Sammenlikningskommune 4 Stavanger 

Stavanger kommune har Visma som leverandør for økonomisystemet, Corporater og har i tillegg 

et egenutviklet budsjett- og rapporteringssystem hvor Power BI benyttes. Vi har ikke forsøkt å 

finne utgifter til sistnevnte. Kommunen har noen spesialtilpasninger i Visma. Arbeid er i gang 

med datasjø hvor data fra mange ulike kilder kan kombineres. Utviklingskostnader til dette er 

ikke tatt med i oversikten under da dette går på tvers av mange fagsystemer og tjenesteområder 

i kommunen. Stavanger kommune var en av de første kundene til Visma da systemene ble 

utviklet og har således ingen implementeringskostnader de siste årene. Stavanger kommune ble 

sammenslått med kommunene Finnøy og Rennesøy og fikk dermed rundt 8000 flere innbyggere 

per 1.1.2020.  

  Visma Corporater 

 

Økonomisystem lisenser og drift 

(gjennomsnitt 2018, 2019 og 2020) 

 

4 726 000 kroner 1 000 000 kroner 

 

Systemansvarlige i egen regi 2 årsverk  

 

4.3.5 Sammenlikningskommune 5 Fredrikstad 

Fredrikstad kommune har Visma som leverandør for økonomisystemet og har i tillegg Corporater 

som Business Intelligence-system. Visma er A til Å-leverandør innen økonomisystemet. Det betyr 

at inngående og utgående faktura er inkludert i Visma. Fredrikstad kommune har 

standardpakkene i Visma, men har noen spesialer på investeringer og noen eksporter mot 

anskaffelsessystemet som er satt opp spesielt for Fredrikstad kommune. For oppdateringene, 

som skjer to ganger årlig, leies det inn konsulenthjelp fra Visma for å gjennomføre. For øvrig 

drifter kommunen systemene selv. Fredrikstad kommune har brukt Framsikt til noen analyser, 

men har ikke lisens på programmet.  

  Visma Corporater (Fredrikstad 

kompasset) 

 

Økonomisystem lisenser og 

drift (gjennomsnitt 2018, 

2019 og 2020) 

3 695 000 kroner  450 000 kroner  

 

Systemansvarlige i egen regi 1 årsverk 1 årsverk 
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4.3.6 Sammenlikning av utgifter i Bærum kommune og de andre kommunene 

Tabellen under viser sammenlikningskommunene og Bærum kommunes gjennomsnittlige utgifter 
til økonomisystem.  

Kommune Økonomisystem 

 
Framsikt 

Corporater/ 
Business 
Intelligence 

Systemansvarlige  Totalt 
Innbyggere 
per 
1.1.2021 

Totalt per 
innbygger 

Asker 8 109 686 698 000  855 000 9 662 686 94 915 102 

Fredrikstad 3 695 000  450 000 1 900 000 6 045 000 83 193 73 

Sandnes 6 600 000   475 000 7 075 000 80 450 88 

Stavanger 4 726 000  1 000 000 1 900 000 7 626 000 144 147 53 

Drammen 5 300 000 748 000  4 085 000 10 133 000 101 859 * 

Bærum 7 782 000   2 293 181 10 075 181 128 982 78 

Gjennomsnitt           79 

Tabell 4 Sammenstilling av utgifter til økonomisystem. Kilde: Bearbeidet av Agenda Kaupang AS. 

*Drammens tall er ikke med i gjennomsnittsberegningen fordi det ikke var mulig å skille mellom HR-delen av ERP-

systemet og økonomi-delen. 

For å få en målestokk for sammenlikningen har vi benyttet innbyggertallet. Det er gjort svært få 

undersøkelser av IKT-utgifter i kommunene, men KS har funnet et fallende utgiftsnivå delt på 

innbyggere med økt størrelse på kommunen. Det er dermed å forvente at større kommuner skal 

drifte rimeligere enn mindre kommuner. Alle kommunene i sammenlikningen er store kommuner.  

Når vi sammenstiller utgiftene fra Bærum kommune og de andre kommunene, finner vi at det er 

store variasjoner. Variasjonene er store både når utgifter til systemansvarlige er inkludert, og 

når det kun er lisenser og drift inkludert. Asker kommune har et høyt beløp per innbygger og 

trekker gjennomsnittet opp, mens Stavanger kommune har et lavt beløp og trekker 

gjennomsnittet ned. Utgifter til systemansvarlige er beregnet med en fast årskostnad på 

950 000 kroner per årsverk for alle kommunene. Det er det samme beløpet som er lagt til grunn i 

Bærum kommunes beregninger av forvaltningsteamet.  

Bærum kommune har en ressursbruk på 78 kroner per innbygger de siste tre årene som er 

nærmest sammenfallende med gjennomsnittet av alle kommunene på 79 kroner per innbygger.  

Merk at Bærum kommune får driftsutgifter til Framsikt på 2,3 mill. kroner årlig for komplett 

pakke med moduler fra 2022, noe som utgjør 17,8 kroner per innbygger og som vil plassere 

Bærum kommune over gjennomsnittet i sammenlikningen. Reduksjoner i utgifter til EPM vil 

komme til fradrag, men per nå vet vi ikke hvor mye dette utgjør.  

4.4 OPPSUMMERING AV ANALYSENE HOS SAMMENLIKNINGSKOMMUNENE 

Kommunene oppfatter seg som sammenliknbare med Bærum kommune 

Sammenlikningskommuene ble spurt om de mener de er sammenliknbare med Bærum kommune i 

oppgaveløsning og størrelse, og de svarer i hovedsak bekreftende på det. Det trekkes imidlertid 

fram at Bærum kommune er en stor og rik kommune og dermed har ressurser tilgjengelig som 

ikke de andre kommunene nødvendigvis har.  

Sammenlikningskommunene mener at systemene dekker deres behov 

Sammenlikningskommunene opplyser at systemene dekker deres behov for økonomiprosesser, er 

brukervennlige og krever lite brukerstøtte. Flere viser imidlertid til at de ikke klarer å 

nyttiggjøre seg fullstendig av funksjonaliteten som ligger i økonomisystemene, på grunn av egen 

kompetanse. Noen kommuner beskriver vanskeligheter i dialogen med support hos leverandøren 
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og mener at det tar lang tid å få løst problemer selv av enkel karakter. Vi har ingen ytterligere 

fakta om behandlingstiden utenom kommunenes opplevde kundebehandling. 

Noen av sammenslåtte kommuner har avviklingskostnader til gamle IKT-systemer som er holdt 
utenfor 

Siden noen av kommunene er sammenslåtte kommuner, vil de i 2020 ha utgifter til avvikling av 

gamle IKT-systemer inkludert økonomisystemet. Disse avviklingskostnadene er, så langt det lar 

seg gjøre, holdt utenfor. 

Sammenlikningskommunene mener at utvikling og endring avhenger av leverandørs ønsker 

Når det gjelder utvikling av systemene og endringsønsker, mener flere av 

sammenlikningskommunene å ha svak forhandlingsmakt. Det gir noe mindre fleksibilitet i 

endringer av systemene at leverandøren må gjøre endringene for alle kundene. Samtidig er det 

kostnadsbesparende da det er mange kunder som deler på regningen. Ved nasjonale endringer 

kan kommunene erfare å måtte anskaffe nye moduler til erstatning for de dem allerede bruker. 

Spesialtilpasninger kan bestilles, og da betaler kommunen for medgått tid. Spesialtilpasningene 

kan gjøre det utfordrende med oppdateringer, og kommunene, som har kommentert dette, 

kjøper konsulentbistand fra leverandøren i forbindelse med halvårlige systemoppdateringer. 

Mengden transaksjoner har økt, men bemanningen er den samme 

Fakturabehandling har blitt mer effektiv både når det gjelder inngående og utgående faktura.  

Omfanget av transaksjoner øker år for år uten at det er behov for flere ansatte i 

økonomiavdelingen. De kommunene som er sammenslått, har effektivisert økonomiavdelingene 

med færre ansatte enn i de tidligere kommunene til sammen. Inngående og utgående faktura 

prises etter forbruk per transaksjon og er ikke en betydelig del av samlet beløp til 

økonomisystemet.  

Robotprosesser er innført hos flere kommuner, og flere robotprosesser er mulig å innføre. Flere 

av sammenlikningskommunene viser til at robotprosesser gjør manuelle arbeidsprosesser 

overflødige. Det krever imidlertid innsats å innføre disse, og å «lære opp» robotene.  

Siden arbeidsprosessene effektiviseres, opplyser noen av sammenlikningskommunene at det er 

mulig å vri ressursinnsatsen fra manuelle prosesser til internkontroll, og at det frigjøres tid til 

rådgivning til budsjettansvarlige.  

Flere av sammenlikningskommunene vurderer skyløsninger 

Flere av kommunene ser på andre løsninger enn dagens egen drift og vurderer skyløsninger. 

Forventninger til skyløsningene er et bedret brukergrensesnitt, mulighet for flere brukere og mer 

åpen drift, og at maskinlæring skal hjelpe slik at fakturabehandling og regnskap blir riktig. Det 

hevdes også at skyløsninger gir en økt sikkerhet, men det er ikke utdypet hva forskjellene består 

i.  

Kommunene som bruker Framsikt har fortsatt modul for budsjettering i økonomisystemet  

Kommunene i utvalget som bruker Framsikt, har fortsatt moduler for budsjettering i henholdsvis 

UBW og Visma. 

Sammenlikningskommunene kan ikke fremskaffe informasjon om forvaltning og drift av 

økonomisystemet 

Ingen av sammenlikningskommunene har klart å fremskaffe fullstendig informasjon om den delen 

av forvaltning og drift av økonomisystemet som er i kommunens egenregi. Det vil si den delen av 

IKT-avdelingens utgifter som er henførbare til økonomisystemet.  
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Det er vanskelig å isolere utgifter til økonomisystemet da kommunene har flere produkter fra 

samme leverandør 

Ved kontroll av leverandørreskontro og enkeltfakturaer i noen av sammenlikningskommunene ser 

vi at de kan ha svært mange fagsystemer fra samme leverandør som i noe grad deler arkitektur. 

For eksempel kan både økonomisystemet, skoleadministrativt system og fagsystem for pleie- og 

omsorgstjenester dele integrasjon mot løsning for oppslag i folkeregisteret. Når dette 

fremkommer som én linje på fakturaen fra leverandør, blir det vanskelig å anslå hvor stor andel 

som tilskrives ulike fagsystemer. 

5 HØRINGSUTTALELSE 

Kommunedirektørens uttalelse følger nedenfor.  

(I uttalelsen nevnes BØP som er et akronym kommunen benytter for budsjett- og økonomiplan.)  



BÆRUM KOMMUNE 
KOMMUNEDIREKTØR 

 

 

Postadresse: 
Postkasse 700 
1304 SANDVIKA 
E-post: post@baerum.kommune.no 
 

Besøksadresse: 
Rådhustorget 
 

Org. nr: 974553279 
Bank:  
Telefon:   
Faks:  

KLART SPRÅK?  
Hjelp oss å bli bedre: 
klartsprak@baerum.kommune.no 

 

 

Bdo AS 
Postboks 1704 Vika 
0121 OSLO 

   

  

  

  

  

  
     
Deres ref.: Vår ref.:   Dato: 
 22/10878/22/107004/SOP 01.06.2022 
 

 
 

Forvaltningsrevisjon driftsutgifter til økonomisystemet - 
kommunedirektørens høringssvar  
 
 
Kommunedirektøren takker for god og informativ forvaltningsrevisjonsrapport om 
driftsutgifter til økonomisystemet. 
Rapporten konkluderer med at Bærum kommune de siste tre årene har hatt driftsutgifter til 
økonomisystemet som er på linje med sammenlignbare kommuner. Rapporten gir ingen 
anbefalinger eller forslag til tiltak.   
 
Gode og stabile systemer har vært fokuset siden innføringen av systemet. Kommunedirektøren 
vil ikke på det nåværende tidspunkt gjøre noen endringer på dagens forvaltning av 
økonomisystemet (Oracle-løsningen). Fagmiljøet opplever at Bærum kommune har 
kostnadseffektiv support og vedlikeholdsavtale med leverandørene. 
 
I forbindelse med innføringen av Framsikt overføres budsjettering og rapporteringen til 
Framsikt. Tilsvarende modul i økonomiløsningen fases ut. Framsikt som system gir kommunen 
funksjonalitet utover det som ligger som standard i Oracle. 
 
Organisasjon og interne tjenester vil i BØP 2023-2026 ta inn et oppdrag om en helhetlig 
gjennomgang av administrative systemer. Kommunedirektøren tar med seg nyttig innsikt fra 
denne rapporten inn i det arbeidet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir B. Aga  
kommunedirektør  
 Siri Opheim 
 controller 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 
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Kopi til: 

Terje Trovik 
Tone Lise Sæteren 
Viken Kontrollutvalgssekretariat Iks 
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6 VEDLEGG 

6.1 OVERSIKT OVER SENTRALE DOKUMENTER OG LITTERATUR 

1. SSA-V Vedlikeholdsavtalen avtale om vedlikehold og 

service av utstyr og programvare (inkl. vedlegg) 

 

Avtale mellom Bærum 

kommune og Capgemini 

2.  OLA mellom Capgemini Norge AS og Oracle Norge AS Avtale som regulerer ansvar 

og rolleforhold mellom 

leverandørene til Bærum 

kommune og hvilke lisenser 

som er gjeldende. 

3. Avtale med Framsikt Avtale om 

virksomhetsstyringsprogram 

inkl. prisskjema, 

tjenestebeskrivelse og 

implementeringsplan 

4. Bilag 1 A Funksjonelle krav Bilag til anskaffelsen som 

beskriver de funksjonelle 

kravene for økonomisystemet 

5. Faktura Capgemini Alle fakturaer 2016-2020 

6.  Faktura Framsikt Fakturaer for 2019-2020 

7. Faktura Oracle Alle fakturaer 2016-2020 

8. Innspill om avgrensninger Fra Bærum kommune til 

forvaltningsrevisor 

9.  Kostnader til drift inkl. Factum 2018-2020 Excel-ark med beregning av 

kostnader til de delene av 

økonomisystemet som er i 

egen regi samt ressursbruk til 

systemansvar-oppgaver 

10.  E-handel, fakturaløsning og skanning 2018-2020 Excel-ark med beregning av 

kostnader til e-handel, 

fakturaløsning og skanning 
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6.2 ORDFORKLARING 

ERP 

Enterprise resource planning system er et totalsystem eller pakker som inngår i systemet som 
støtter alle de sentrale arbeidsprosessene i en organisasjon. Økonomi, HR, anskaffelser mm. 
Inngår i et ERP-system.   

ASP/Skyløsning 

Application service provider er leveranser av programvare fra en leverandør. Dette kan skje som 
en skyløsning hvor man i stedet for å kjøpe servere og programvare selv leier kapasitet hos en 
leverandør.  

Suite 

En suite er en programvarepakke. Den kan bestå av forskjellige moduler som er sammenkoblet og 
hvor tilgangen er på et felles sted.  

Tjenestebuss 

En tjenestebuss er et knutepunkt for flere bakenforliggende tjenester som gjør at man kan hente 
og gjenbruke informasjon fra forskjellige steder i systemene.  

Funksjonalitet 

Med funksjonalitet menes hvilke arbeidsoppgaver programvaren kan løse. Eksempel innen 
økonomisystemer vil være hvilke muligheter du har for å ta ut rapporter slik at du slipper å gjøre 
manuelle arbeidsprosesser på siden.  

Moduler 

Deler av et program som inneholder spesifikke arbeidsprosesser. For eksempel budsjett-modul, 
regnskaps-modul osv. 
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