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Framsikt 2019 og veien videre





Høydepunkter i 2019



Digitale års- og tertial-
/kvartalsrapporter

• Mer en 50 digitale rapporter lagt fram i 2019
• Nytt web design for 2019



• Rapportering på:
❑ Mål og resultat
❑ Internkontroll
❑ Verbal vedtak
❑ Status planer
❑ Tiltak
❑ Investeringer
❑ Sykefravær
❑ Nøkkeltall
❑ KOSTRA

..med regnskap, årsmelding og den røde tråden fra øk. 
planen



Flere innovative anvendelser av web-dokument



60 digitale Økonomi og handlingsplaner lagt fram i 2019

• Stadig flere med tjenesteorientering
• Klimabudsjett
• FN mål for bærekraft
• Mer bruk av grafiske illustrasjoner
• Stadig bedre tabeller og illustrasjoner
• Bruk av politiker-modul
• Høyere leservennlighet for blinde og svaksynte

Arbeidsmøte om Universell Utforming - onsdag kl 14.30 i rom D5



Til: Røros Postmottak 
<postmottak@roros.kommune.no>
Emne: Hurra for ny brukervennlighet

Som dere kjenner til har jeg ved flere anledninger 
kritisert hvor lite brukervennlig hjemmesidene til 
kommunen er (på visse områder).
Det som har skjedd ved presentasjonen av 
årsbudsjett og økonomiplan er helt ENESTÅENDE. 
Her finner vi den brukervennligheten jeg hadde 
håpet på! 
https://pub.framsikt.net/2020/roros/bm-2020-
øp/#/

GRATULERER!!
Vennligst videresend dette til de som har sørget 
for dette!

Vennli hilsen

Innbygger-tilbakemeldinger i Røros

mailto:postmottak@roros.kommune.no
https://pub.framsikt.net/2020/roros/bm-2020-øp/#/


Ny kommunelov og nye forskrifter

• Løpende arbeid med å oppdatere de 
obligatoriske oversiktene

• God dialog med KMD, men krevende å løpende 
understøtte litt sene presiseringer

- Mai - Første versjon var basert 
på høringsnotatet til ny forskrift

- Juni – Oppdatering basert på 
ordlyden i den nye forskriften

- September – Oppdatering ut fra 
avklaringer fra dep i brev til 
ulike kommuner/organisasjoner

- Oktober – Oppdatering basert 
på brev fra dep om oppsettet av 
de obligatoriske oversiktene og 
med noen avklaringer fra dep

- Oktober/November – KOSTRA 
forskriften med nye /utgåtte 
arter og funksjoner 



Virksomhetsplan – mål, oppdrag, oppgaver og
internkontroll

• Modulen utviklet i løpet av 2018, tatt i bruk i 2019 og videreutviklet løpende
• 35 kommuner har så langt tegnet abonnement på Virksomhetsplan



Brukerintervjuer
Gjennomført sluttbrukerbrukerintervjuer hos en rekke kommuner i 2019. Viktig læring om svakheter, 
funksjonalitet som misforstås og funksjonalitet som ikke brukes

• Har medført en rekke produktendringer i 2.halvår 2019
❑ Ny popup for registrering av budsjett på konto nivå i Årsbudsjett
❑ Bedre merking av valget for kolonnevelger
❑ Bedre merking av seksjoner med hvilken organisasjonsenhet man arbeider med
❑ Bedre støtte for import fra Excel

• Har lært mye til videre utvikling i 2020
❑ Filterfunksjonalitet
❑ Meny og navigasjon
❑ Design brukergrensesnitt



Min styringsrapport og min side  

• Periodisk visning
• Eksport-muligheter
• Widgets fra hele Framsikt i Min side

Store forventninger til nytteverdi i 2020



Selvbetjening og integrasjoner

Integrasjoner levert:
• Motta regnskapssammendrag
• Motta regnskapsbilag
• Sende budsjettendringer (UBW)

Integrasjoner under test/utvikling:
• Motta konteringsdimensjoner
• Brukersynkronisering

Integrasjoner planlagt:
• Motta sykefravær
• Motta budsjettendringer
• Sende budsjettendringer (Visma)

Selvbetjening i Framsikt
• Stabil web publisering
• Organisasjonsstruktur
• Gyldige verdier prosjekt og hovedprosjekt
• Gyldige verdier konto, ansvar og funksjon
• Import regnskap og budsjett
• Kolonnevalg tabeller i dokumenter
• Egendefinerte tekstfelter/maler
• Forskriftsskjema

En rekke nye selvbetjeningsfunksjoner er planlagt i 2020

Er nå 25 kommuner som har minst en integrasjon



44 nye kommuner med Framsikt siden ifjor

141 Framsikt-kommuner! 

141 kommuner - Analyse
83 kommuner - Økonomiplan/budsjett (33 nye)
71 kommuner - Rapportering
35 kommuner - Virksomhetsplan
10 kommuner - Politikermodul

8 kommuner - Planmodul (piloter)

2 fylkeskommuner
11 andre (revisjonsselskap, konsulentselskap)

Nye kommuner på Økonomiplan: 
Ås, Vestby og Frogn
Kongsvinger
Åmot
Lier
Røros
Sola
Hadsel
Levanger
Verdal
Longyearbyen
Sør-Varanger
Nye Kinn
Nye Lindesnes
Nye Bjørnafjorden
Nye Ålesund
Øvre Eiker
Sør-Aurdal
Stryn
Voss
Vindafjord

Tysvær
Lunner 
Øystre Slidre
Moss
Øvre Eiker
Valle
Moskenes
Sigdal
Kvam
Vinje
Ullensaker *)

Nye kommuner på 
Analyse:
Strand
Grue
Rana
Alstahaug
Herøy (Nordland)
Leirfjord
Dønna
Sandefjord
Surnadal
Våler i Hedmark
Vang

Spesiell takk til våre piloter!
Bergen, Asker, Porsgrunn, Larvik, 
Nesodden, Horten, Nordre Follo, 
Luster, Ålesund, Steinkjer og Gausdal



• Mer enn 6150 personer har brukt 
Framsikt så langt i år  + 76% vekst

• Ser effekten av at Bergen 
kommune nå har rullet ut 
rapportering til alle sine enheter 
og arbeidssteder. Lønns og 
detaljbudsjettering fra desember

• Solid partnerskap med Microsoft 
på driftsplattformen



Omsetning og resultat
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Økonomisk utvikling

Abonnement 31.12 Omsetning Driftsresultat

• +50% vekst i omsetning i 2019 og 
ekte positivt driftsresultat i 2019

• Vekst i abonnement for 2020 på 
54% hittil i år

• Tap av avtaler < 1% og mersalg 
kunder +15%

• Planlegger for samme tilgang av 
nye kunder i 2020/2021 som i 2019

• Positiv likviditetssituasjon, 
finansierer all vekst og 
produktutvikling over driften

Tall i mill kr 2017 2018 2019 2020

Abonnement 5,1 22,9 36,8 51,5

Omsetning 15,8 25 37,5 54,9

Driftsresultat -2,3 -1,2 2,9 6,5



12 nye ansikter i Framsikt – totalt 45 ansatte 
nå



Vi arbeider nå fra egne kontor i Bø, Sandvika og Bangalore

Bangalore Bø i Vesterålen Sandvika



Support og leveranse
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Utvikling i servicegrad og forfalte
saker
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• Nytt telefonsystem
• Flere ansatte – 4 nye økonomer (trainee) på support i 2020 og flere kunderådgivere (4)
• Opplæring og erfaringsdeling
• Felles ledelse av Support og rådgivere (Åsa) styrker samarbeidet. Rotasjon med erfarne 

rådgivere til våre kundesupport
• Veldig nyttig med hospitering fra Lillestrøm kommune – Ymbjørg

• Chat og diskusjonsforum er planlagt
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Takk for tilbakemeldinger og innspill ! 

- «Gode råd og tilbakemeldinger, hyggelig tone i e-postene.»

- «Jeg fikk den hjelpen jeg trengte.»

- «Rask, presis og oppfølgende tilbakemelding.»

- «Ting må rettes opp raskere, spesielt når vi skal publisere 
noe innenfor en frist.»

Kilde: Kundeundersøkelse, oktober 2019

4
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APRIL MAI JUNI AUGUST OKTOBER 

På en skala 1-5, hvordan vil du score din opplevelse med 
Framsikt support? Månedelig spørreundersøkelse til de 

som har vært i kontakt med Framsikt 
Support. Vi er veldig takknemlige for all 
feedback.

Besøk Framsikt Support her på 
konferansen – du treffer alle de du 
møter på telefon og e-post, her i dag 
☺



Besøk av Hospitant hos dere

• Ta imot en av våre lærevillige og  hyggelige traineer i 1-2 uker
➢ Følge kommunens daglige arbeid for å lære mer om hvordan din 

kommune arbeider med økonomi- og virksomhetsstyring samt hvordan 
dere ønsker å arbeide med Framsikt-verktøy

➢ Hospitanten kan bistå i problemløsning, test/innføring og opplæring

• Framsikt dekker alle utgifter til arbeidstid og reise/opphold

• Bergen har testet ut konseptet med besøk av Mariel 1 uke i november. 
• Vi vil gjerne sende alle våre unge økonomer på Support ut på besøk hos 

kommuner – 2 uker hver – i løpet av 2020



Vi søker kommunale Framsikt-

brukere som vil hospitere 4-8 uker 

på vår support i Bø i Vesterålen.

Vi dekker reise og bolig. Du får 

oppleve verdens vakreste 

kommune og du får dypere 

kunnskap om Framsikt- verktøyet 

og lærer fra andre kommuners 

bruk. Vår support får nyte godt av 

din kommunale kompetanse. 

Hospitant på 
Framsikt support?

Ymbjørg Svare 
(Nye Lillestrøm) 

jobbet sammen med oss 
i mai-juni i år. 

Din tur neste år?



Leveranse, kundeoppfølging, hjelpesenter - kompetanse og nytte

Vi jobber sammen. Med dere. Og med hverandre. 

1. Flere rådgivere med kommunal erfaring (4 nye i 2019) – vil ansette flere i 2020

2. Tjenesteabonnement med fast rådgiver og regelmessige statusmøter

3. Filmer og webinarer

4. Vil tilby fysiske kurs i 2020 

5. Nytt hjelpesenter integrert i verktøyet



Nytt hjelpesenter

Nytt hjelpesenter skal inneholde komplett dokumentasjon, oppskrifter, veiledningsfilmer – og alltid oppdatert (!)

Hjelpesenter skal inneholde komplett og oppdatert dokumentasjon, 
veiledningsfilmer, alle webinar og releaseinformasjon



Videre utvikling i 2020



Framsikt vil også i fortsettelsen kun
fokusere på disse prosessene og
behovene i norske kommuner og
fylkeskommuner.

Kundenær utvikling og høy utviklingstakt
har vært vårt DNA. Det skal vi fortsette
med. Vi er ikke klar for å sette oss i
godstolen (!).

100% fokus på styringsårshjulet med fortsatt høy utviklingstakt…



Større del av utviklingskapasiteten skal brukes til
endringsønsker fra kunder, feilretting og
selvbetjeningsfunksjoner. Stabilt produkt avgjørende.

Tidligere leveranse av funksjonalitet ift behov/sesong. 
Frys av funksjonalitet i sesonger for bruk.

Mer testing under og etter utvikling, og mer
systematisk pilottesting i samarbeid med piloter

Komplett og alltid oppdatert Hjelpesenter med 
dokumentasjon

…men uten å glemme eksisterende funksjoner



…men utvider «scope» til hele plansystemet

• Utviklingsprosjektet med Innovasjon Norge 
(innovasjonstilskudd) og pilotene Asker, Horten, 
Nesodden, Nordre Follo, Steinkjer, Ålesund, Gausdal 
og Luster 

• Definere en beste-praksis prosess for kommunal 
planlegging, digitalisering av kommunale planer og 
samspillet mellom planer og 
økonomi/handlingsplanen

• Utvikling av verktøy/modul som støtter og 
digitaliserer prosessen og publisering av planer

• Utvikling av neste generasjon Framsikt 
brukergrensesnitt, nye innholdsobjekter og ny 
funksjonalitet for arbeid med tekster og digitale 
dokumenter som vil komme til resten av Framsikt 
når ferdig og stabilt

2 sesjoner om prosjektet - tirsdag kl 14.30 og 15.30 i rom D4



Smakebit – fra faner/tekstfelter til arbeid direkte i dokumentet

• Bruker skal kunne navigere i 
planen gjennom 
innholdsfortegnelse, ikke 
faner

• Tekstfunksjon eller aktuell 
Framsikt funksjon åpnes 
direkte fra 
innholdsfortegnelsen

• Planredaktør kan endre 
innholdsfortegnelsen

• Forhåndsvisning av web 
dokument



Videreutvikling - Analyse

• Større fleksibilitet i indikatoranalyser
• Større fleksibilitet i bruk av befolkningstabeller/grafer i dokumenter
• Følger utvikling av datasett for bærekraftanalyse tett

Merk dere:
• Sesjonen «Kan bærekraft måles 

– egentlig ?» – Tirsdag kl 1630 i 
rom D4

• Sesjonen «Nyheter i Analyse» –
Tirsdag kl 1430 i rom C1



Videreutvikling - Økonomiplan og årsbudsjett

• Endringsønsker
• Ny arkitektur for investeringer – bedre støtte for 10-års budsjett, fleksibel prosjektstruktur og 

unngå oppdatering av investeringsbudsjett i flere budsjettprosesser
• Videreutvikling av funksjonalitet for tjenesteorientering basert på erfaringer
• Mulighet for opplasting av dokumentasjon på tiltak, budsjettendringer og  budsjettposter
• Oppdatering Strategimodulen med administrasjonsbilde
• Gebyrmodul
• Funksjonalitet for dynamisk fordeling av budsjettrammer basert på budsjettmodeller

Merk dere: Sesjonen «Videreutvikling Framsikt» – Onsdag kl 1430 i rom D2/D3



Videreutvikling Rapportering

• Endringsønsker som flere prognosetyper, se tidligere 
prognoser

• Dokumenteksport fra skjermbildet for månedsrapport
• E-postvarsling ved ny rapport, purring og retur av 

rapport
• Ny funksjonalitet i web dokument for rapportering 

(Årsrapport) fra Økonomiplan 2020 som kart, grafikk på 
nøkkeltall, interaktive måltabeller, rapportering på 
bærekraft og klimatiltak

• Enklere rapportering på satsnings-/fokusområder
• Videreutvikling tjenesteorientering basert på erfaringer
• Forbedringer ved rapportering på mål, sykefravær, 

økonomiplantiltak etc
• Nye forskriftsskjema ved rapportering på 2020
• Automatisk inndragning og tilbakeføring av budsjett til 

tiltak i takt med rapportert framdrift

Merk dere: Sesjonen «Videreutvikling Framsikt» – Onsdag kl 1430 i rom D2/D3



Videreutvikling Virksomhetsplan og -styring

• Virksomhetsplaner for avdelinger
• Bedre kobling mellom rapportering 

og virksomhetsplan mht mål og 
oppdrag

• Enklere oppgaverapportering
• Web publisering av virksomhetsplan

• Flere widgets på Min side for mål og resultatstyring
• Dynamisk nøkkeltall og styringsinformasjon
• Endringsønsker Min styringsrapport
• Prosjektrapportering

Merk dere: Sesjonen «Videreutvikling Framsikt» – Onsdag kl 1430 i rom D2/D3
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