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Oppdateringer 9.mars 2021



Oppdatering av utviklingsplanen

• Mange kunder med bruk av Virksomhetsplan har meldt om forbedringsbehov i modulen særlig knyttet til 

rapportering på Virksomhetsplanen. Vi har derfor måtte allokere en del ressurser til slike forbedringer i sprint 116. 

Dette har medført nedprioritering av utviklingstid planlagt benyttet til endringsønsker innen Rapportering. 

Heldigvis ble det gjort en rekke forbedringer knyttet til kolonnevalg på tabeller i rapportdokumentet i sprint 115 

med oppdatering i slutten av februar.

• Utviklingsarbeidet med ny rapport arkitektur i Min styringsrapport og Min side har tatt mer tid en planlagt. Dette 

gjelder ikke skjermbildene, men mekanismen for løpende oppdatering av data. I siste oppdatering etter sprint 115 

er den nye Min styringsrapport fortsatt kun tilgjengelig for test. Det blir gjort en egen oppdatering av pilot og 

produksjon torsdag 25.mars med oppdatert funksjonalitet og oppdateringsmekanisme. Fra da vil den nye 

arkitekturen bli benyttet. Den gamle Min Styringsrapport vil fortsatt være tilgjengelig en periode.

• Utviklingsarbeidet med forbedringene knyttet til budsjettinnspillprosessen og saldering i Økonomiplanen har vist 

seg å være noe mer omfattende en planlagt. Og det planlagte arbeidet med å utvide antall organisasjonsnivå og 

oppgradering av tekstfelter til ny generasjon med samskriving har blitt vesentlig mer omfattende en planlagt. Vi 

har derfor slått sammen sprint 117 (i april) med den forutgående sprint 116 og den neste sprint 118 slik at de nye 

oppdateringstidspunktene i 1.halvår nå er:

• Pilot 15/4 og Produksjon 22/4

• Pilot 27/5 og Produksjon 3/6

• Pilot 24/6 og Produksjon 1/7



• 103 Stories utviklet hitil i år

• 569 bugs rettet hittil i år

Oppsummering 2021 utvikling

Fortsatt positiv utvikling i feilsituasjon etter 

oppdateringen i desember. Alle de tre siste 

oppdateringene har et lavere nivå av 

kunderapporterte feil enn noen av 

oppdateringene i 2020

Vil rapportere fortløpende utover.



Overordnede prioriteringer



2021 er et år for konsolidering –

Fokus på ytelse, feil, stabilitet, enkelhet, forbedringer og dokumentasjon

• Redusere antall feil. Ytelse 

Modenhet og forenklet bruk. 

Ytelse



• 115 – 3 uker fra 25/1 

• 116 – 6 uker fra 1/3

• 117 – 5 uker fra 19/4

• 118 – 3 uker fra 31/5

• 119 – 6 uker fra 28/6

Etter det 4 ukers sprinter resten av året 

Sprint plan for 2021
Tiltak for økt kvalitet:

• Forbedringer i utviklingsprosess for å øke kvalitet i 

underlaget for utvikling

• Produksjonsoppdatering 7 dager etter pilot

• Full regresjonstest mellom pilot og prod

• Økt dekning og kapasitet på testing

• Mer automatisert testing

• Økt kapasitet utvikling 

• Betydelig økning i antall timer benyttet til feilretting i 

hver utviklingssprint

• Mer risikoanalyse ved sen feilretting

Planlagt pilotrelease 04.des 21.jan 25.feb 25.mar 22.apr 27.mai 24.jun 19.aug 23.sep 29.okt 02.des 13.jan

Antall utviklingsuker 3 3 3 4 3 6 4 4 4 4

Timer  1500 1800 1500 1540 1 748 2410 1940 3880 2690 2690 1890 2055

Sprint  113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 123



Økt utviklingskapasitet i 2021
Øke antall tilgjengelige programmeringstimer i hver sprint med 25%

Strategi for ressursbruk:

• Fullføre utvikling av Plan modulen 25% (fra mai 2021) 

• Endringsønsker og forbedringer 20%

• Vedlikehold og feilretting 15% 

• Ytelse, arkitektur og sikkerhet 15% 

• Ny meny, grensesnittforbedringer, UU, Hjelpesenter 10% 

• Ny funksjonalitet 10%

• Selvbetjening og systemadministrasjon 5%

Forbedringer følger sesong for bruk: 

Modul Periode

Strategi Januar, April

Økonomiplan Februar, Mars, Juni, August

Årsbudsjett Juni, September, Desember

Rapportering Februar, Mars, April, Oktober, Desember

Virksomhetsplan Mars, Oktober, Desember

Politiker August, September



Ny arkitektur for rapportering – bedre ytelse og stabilitet 

Vi har utviklet en ny arkiktektur for datavarehus i rapporter – skal innføres i alle rapportfunksjoner

• Raskere lasting av skjermbilder

• Raskere bruk av funksjoner inkludert 

filtervalg

• Bedre stabilitet

• Færre feil i kundedata

Ny Rapport årsbudsjett er ny stanard funksjon.

NY - Fra en mellom-oppdatering i mars så vil 

inneholde en komplett min styringsrapport for 

Økonomi samt oppdaterte widgets til Min side.



Vil fortsette med ytterligere ytelseforbedringer i 2021

• Først fullføre utvikling av 

ny arkitektur for 

rapportering med 

tilfredsstillende ytelse

• Etablert pilotgruppe 

(Bergen, Ålesund, Asker) 

for prioritering og 

evaluering av ytterligere 

forbedringer – første møte 

10/3



Samskriving og rydding i alle tekstfelter i Framsikt

Plan, Politiker og Strategi er piloter . Økonomiplan i mars/april. Rapportering i Juni.

Samtidig fjerne ikke brukte tekstfelt og sikre at alle tekstfelt har oppslag mot tidligere periode/år



Ny meny – mer moderne, enklere navigasjon og nye funksjoner – utvikles i 3.kvartal

Kan bli utsatt om arbeidet generelt med Ytelse har behov for prioritet



E-post varsling i Framsikt (ny modul) 

Månedsrapport  (Januar)

• Ny rapport klar til rapportering

• Purring på frist

• Rapport mottatt fra underenhet

• Retur av rapport/Rapport godkjent

Økonomiplan og årsbudsjett (Mai):

• Åpnet for budsjettinnspill

• Åpnet for detaljbudsjettering

• Oppfølging av frister

• Godkjenning av innspill og budsjetter

Virksomhetsplan (Oktober)

• Nye oppdrag

• Nye oppgaver

• Oppfølging av frist oppdrag og oppgaver

Politiker (September):

• Besvarelse og godkjenning spørsmål

Pilotkommuner og kommuner med funksjonalitet for e-

post varsling i sine kontrakter får automatisk tilgang til 

modulen.



Generelle forbedringer



Andre generelle forbedringer

• Utvide antall nivåer i organisasjonsstrukturen fra 5 til 9 nivå 
• Rapportering – April

• Virksomhetsplan – September

• Årsbudsjett - Oktober

• Økonomiplan - Desember

• Kunne bruke spørremaler fra rapport-funksjoner som dynamiske tabeller i tekstfunksjoner (Mai)

• Egendefinerte kolonner i rapport-funksjoner - formel av andre kolonner (Juni)

• Videre testing og forbedringer ift universell utforming i web publiseringer

• Skille ut systemadministrasjon i egen rolle (mulighet til å begrense noen superbrukers mulighet til 

å administrere oppsett og tilganger) 

• Vi utreder mulighetene for alternative autentisering av brukere ift Azure AD. Dette kan bli aktuell 

utvikling 2021. Det er da også aktuelt å utvikle autentisering via Visma Connect.



Integrasjoner



Nye integrasjoner

• Overføring av budsjett fra Framsikt til Visma (1.kvartal)

• Forbedring av integrasjon sak/arkiv (2.kvartal)

• Import av fravær fra lønn- og personalsystem (2.kvartal)

• Import av organisasjonshierarki (3.kvartal)

• Import av stillingsdata (4.kvartal)

• API grensesnitt (web service) på importfunksjoner i Framsikt (regnskap , dimensjoner, 

sykefravær, organisasjonsstruktur)

• API grensesnitt for uthenting budsjett fra Framsikt 

• API grensesnitt for henting av data fra rapportmaler

API-grensesnitt vil pilot-utprøves hos Bærum kommune fra juni –

tilgjengeligjøres som modul når pilotutprøving er ferdigstilt



Forbedringer og endringsønsker
Administrasjon



Systemadministrasjon - Forbedringer og endringsønsker

Funksjon Forbedring Leveranse

Brukere E-post varsling til nye brukere inkludert at administrator 

kan endre/resette passord

Oppslag tilganger for enkelt-bruker

Automatisk tilgang fra høyere nivå (på flere nivå)

August

Logging Oppslag logging av endringer på utvalgte data

Oppslag journal for SQL oppdatering av kundedata fra 

Support eller Drift

Juni

Lønnsdata Selvbetjening av import av lønnsdata August/September

Systemparametre Nytt skjermbilde for valg av parameter-oppsett Juni

Administrasjon Tag Kun superbruker kan opprette Tag August

Tjenestestruktur Nytt skjermbilde for registrering av tjenestestruktur Oktober/November



Forbedringer og endringsønsker
Økonomiplan



Innspill og tekstbidrag – enklere godkjenning og oppfølging av budsjettinnspill 

• Tiltak «tagges» med 
virksomheten som har registrert 
tiltaket

• Nytt statusvalg for «Ikke prioritert» 
(Parkert)

• Alle tiltak kan påføres 
«godkjenning» med kommentar 
samt endre prioritering

• All godkjenning/saksbehandling 
logges

• Setter status også på selve 
«Budsjettinnspillet» på alle 
nivå. Godkjenning av innspillet 
logges

• Simulering av effekt på ramme

• E-postvarsling på godkjenning og 
overholdelse av frister

Leveranse i februar og mars 



Rammer og prosess – Forbedret godkjenning og simulering

Ny tabell for å hente inn ønskede tiltak fra de ulike underliggende områder i budsjettet. Enkel mulighet for 
brukervennlig å velge tiltak for å inkludere i budsjettet samt velge tiltak for å simulere effekten på 
resultatoppstilling. 

Leveranse i februar og mars 



Økonomiplan – Øvrige forbedringer og endringsønsker

Funksjon Forbedring Leveranse

Hovedoversikt

Rammer og prosess

Visning av rammer per dokument/budsjett-versjon Mai

Innspill og tekstbidrag Låsing og «softlåsing» av tekst og øvrige innspill herunder også egen 

leserolle

April

E-post varsling Varsling ved ny innspillsrunde, frist og innsendt innspill Mai

Vedlegg Legge til vedlegg på tiltak, regulering og investeringer August

Satsninger Ny funksjon for visning av rammeendringer/tiltak per mål/satsning/tag August

Gebyr Ny funksjon i Innspill og tekstbidrag for registrering av gebyr og med 

standard tabell i Dokumenteksport for samlet presentasjon av gebyrer

August

Renter og avdrag Ny funksjonalitet for automatisk oppdatering av renter og avdrag i Drift 

fra Investeringer 

August

Mål og oppdrag Diverse forbedringer i mål og oppdragstabell ift sortering/filtrering og 

delegering  herunder sortering på Hovedmål og visning av kobling til 

mål på Oppdrag.

Mai



Økonomiplan – Øvrige forbedringer og endringsønsker

Funksjon Forbedring Leveranse

Dokumenteksport Konsernkonsolidering – forskriftsskjema

Bedre forklaring av innholdselementer i dokumenteksport

Mulighet på egendefinerte tekstfelter til å gi tilgang til andre brukere for 

redigering. Nytt skjermbilde for å redigere på tildelte tekstfelter –

herunder vise plassering av tekstfelt i innholdsfortegnelse. 

Funksjonalitet for å gi tilgang til brukere utenfor Framsikt er aktuelt for 

2022.  

Mulighet for å låse ferdig publiserte web publiseringer mot oppdatering

September

September

August

August

August

Klima Diverse endringsønsker identifisert sammen med pilotgruppe Klima Juni/August

Planer Lage funksjonalitet i Planer for å hente mål (delmål og indikatorer) fra 

Økonomiplanen. Sikre at det ikke oppstår duplikater ved overføring fra 

Plan til Økonomiplan. Sikre konsistent visning av Plan som er kilde for 

mål.

Planlegges i 

pilotprosjektet for 

Planer



Forbedringer og endringsønsker
Web publisering



Økonomiplan – Øvrige forbedringer og endringsønsker

Funksjon Forbedring Leveranse

Dokumenteksport • Konsernkonsolidering – forskriftsskjema

• Flere køer for dokumenteksport i Framsikt drift – kortere ventetid

September

August

Web publisering • Valg av fargepallett og skriftfont

• Forbedret funksjonalitet for deling av web sider

• Funksjonalitet for hurtignavigasjon fra forside til sider

• Funksjonalitet for å vise vedlegg på web sidene som ikke er URL

• Diverse andre endringsønsker for web publisering

• Forbedringer i hovedgrafer web forside – farger, oppsettvalg ift

drilldown/filter

• Forbedringer i søkefunksjon

Juni

Juni

August

August

August

August

August/september



Forbedringer og endringsønsker
Investeringer



Investeringer – Øvrige forbedringer og endringsønsker

Funksjon Forbedring Leveranse

Ytelse Bedre ytelse på rapporteringssidene (månedsrapportering + prosjektrapportering) – laste raskere Februar

Rapportering Beholde fokus i tabell når navigerer ut i detaljside og tilbake igjen Februar

Rapport finansieringsprognose Vise prognoseendring alle fire år (ikke bare år 1) Februar

Rapportering Redusere luft mellom rader og komprimere bildet i toppen Februar

Rapportering Kunne rapportere på investeringsfase i prosjektrapportering Februar

Rapportering Advarsel hvis brukeren har ulagrede endringer og går bort fra siden Februar

Rapportering Mulighet for å gjøre statusbeskrivelse obligatorisk Februar

Rapportering Mulighet for å kunne sortere innhold i kolonner (klikke på overskrift)

Rapportering Kopiere og slette enkeltrader i detaljvindu som er opprettet i rapporteringen

Rapport finansieringsprognose Forbedre brukergrensesnittet – månedsvelger i topp, redusere luft, redusere høyde på bildet i toppen

Rapportering - detaljsiden Ny kolonne som viser rest i år, mulighet for å se regnskapsdetaljer

Rapportering Mulighet for å angi hvilke kolonner som skal være obligatoriske

Rapportering Mulighet for å forenkle rapporteringsprosessen ved å kunne kopiere rapportert status fra prosjekt til 
hovedprosjekt

Rapportering Prosessflyt i prosjektrapportering (i arbeid, ferdig, returnert)

Ikke tidsfestede endringer vil prioriteres i sprint 117 (Mai) og sprint 120 (August)



Investeringer – Øvrige forbedringer og endringsønsker

Funksjon Forbedring Leveranse

Bedre brukergrensesnitt Lage et oppsett som gjør at man per kommune kan skjule kolonner som ikke er i bruk i 
registreringstabellen

Bedre brukergrensesnitt Default sortering ved lasting investeringssiden + kunne endre rekkefølge på kolonner

Bedre brukergrensesnitt Skille budsjettrunder for investering fra budsjettrunder for drift

Økonomiplan Støtte for 20-års investeringslengde inkludert finanisering av 20 år

Økonomiplan - web Vise investeringsfase i økonomiplan web med fargekode/trafikklys

Bedre brukergrensesnitt Lage fullskjermvisning av registreringstabellen, inkl. økonomisere kolonnebredder

Økonomiplanen - digital assistent Lage regler med tanke på avstemming og synliggjøre eventuelle avvik i finansieringssiden:
f.eks. overført fra drift (970) mot overført til investering (570)
f.eks. mva.utgift (429) mot mva. inntekt (729) (konto og sum)

Driftskonsekvens Symbol som viser om det er lagt inn driftskonsekvens på investeringen

Driftskonsekvens - web Vise driftskonsekvens i detaljsiden for investeringen i web (inv.graf og investeringstabeller)

Driftskonsekvens Mulighet for å importere driftskonsekvens fra Excel

Bedre brukergrensesnitt Bedre oversikt -– f.eks. vise delsum per budsjettrunde i detaljbildet for investeringer 

Bedre brukergrensesnitt Mulighet for å gruppere på prosjekthierarkiet i investeringssiden + rapport investering

Renter og avdrag Synliggjøre rente- og avdragseffekt på investeringen

Klimatiltak Kunne velge ønskede investeringer ifm. klimabudsjettering

Klimatiltak At klimatiltak knyttet til investeringer følger samme status som investeringen (med/ønsket/slettet)

Ikke tidsfestede endringer vil prioriteres i sprint 117 (Mai), sprint 118 (Juni) og sprint 119 (August)



Forbedringer og endringsønsker
Årsbudsjett



Årsbudsjett – Øvrige forbedringer og endringsønsker
Funksjon Forbedring Leveranse

Rammeoppfølging Låse budsjett egendefinerte budsjettversjoner f eks budsjett per 1.tertial 

vedtak

Juni

Lønnsbudsjett • Mulighet for å arkivere «backup» versjoner av stillingsplan og å kunne 

tilbakefører stillingsplan fra backup og fra budsjettversjoner. 

Funksjonalitet henger sammen med ny selvbetjeningsfunksjonalitet 

forsuperbruker til import av lønnsdata.

September

Lønns- og 

detaljbudsjett

Gjøre det mulig å slette påbegynte budsjettjusteringer i lønnsbudsjett September

Ønskede 

budsjettjusteringer

Status på ønskede budsjettjusteringer i Rapportering (Ønsket, Parkert, 

Slettet) slik at man kan ha en saksbehandling på forslag til ønskede 

budsjettjusteringer fra underenhet

Mai

Budsjettregulering • Valg av justeringskode ved automatisk overføring av ønskede 

budsjettjusteringer som budsjettreguleringer

• Gjøre lagring/import av reguleringer mer robust ift oppdatering 

detaljbudsjett. Herunder bedre varslinger av  avvik.

April

September

Detaljbudsjett -

rammevisning

Valg i Administrasjon på del av organisasjonen som skal vise ordinær 

rammevisning med tiltak/dokumentversjon, rammevisning med kun tiltak og 

rammevisning med kun interne tiltak

Januar 2022



Forbedringer og endringsønsker
Rapportering



Rapportering – Øvrige forbedringer og endringsønsker
Funksjon Forbedring Leveranse

Ytelse rapporter Ny arkitektur i Min styringsrapport/Min side, rapport årsbudsjett, rapport 

prognosedetaljer og rapport drift (tiltak)

Mars/April

Varsling • Mulighet for egne varslingspreferanser. Sms varsling senere. Mai

Ulike frister på 

ulike delrapporter

Endre slik at man kan ha flere rapporter/rapportvarehus per periode. Gir 

mulighet til egen rapportering på f eks politiske vedtak ift økonomi

Mai

Ønskede 

budsjettjustering

Status på ønskede budsjettjusteringer i Rapportering (Ønsket, Parkert, 

Slettet) slik at man kan ha en saksbehandling på forslag til ønskede 

budsjettjusteringer fra underenhet

Mai

Sykefravær • Vise teller/nevner informasjon i Min Styringsrapport

• Etablere automatikk for at sykefravær på ulike nivå blir tilgjengelig som 

nøkkeltall til bruk i måltabeller og som web forside nøkkeltall.

Oktober

Mål Splitte i to separate valg for rapportering på Hovedmål og Delmål Oktober



Rapportering – Øvrige forbedringer og endringsønsker

Funksjon Forbedring Leveranse

Min styringsrapport • Ny tabellvisning for Økonomstatus per underenhet med ekspansjon til 

kontogruppe. Kolonne for trafikklys i denne og i Økonomistatus per 

konto

• Matrisevisning av avvik (trafikklys) mellom organisasjonsenhet og 

tjenesteområde

• Grafisk visning av avvik per tjenesteområde inkl visning av prognose og 

statustekst fra månedsrapport

Mars

4.kvartal

Mars

Dokumenteksport • Kolonnevalg i forskriftsskjema (Intern utgave) April

Min side • Modernisert og responsivt design

• Grafisk visning av avvik per tjenesteområde inkl visning av prognose og 

statustekst fra månedsrapport

Oktober

Mars

Lønnsprognose • Mulighet for å oppdatere lønnsprognose uavhengig av lønnsbudsjett

• Oppdatering av funksjonalitet i lønnsprognose tilsvarende lønnsbudsjett

Oktober

Månedsrapport/ 

Dokumenteksport

Rapportering utvikling i lønnsutgifter og årsverk Desember



Rapportering – Øvrige forbedringer og endringsønsker

Funksjon Forbedring Leveranse

Min styringsrapport/ 

Månedsrapport

• Visning av/filter økonomistatus drift per prosjekt med bruk av en 

struktur/hierarki over prosjekt (også på drift)

August

Månedsrapport • Rapportering økonomiplan tiltak – hente status/tekst fra forrige rapport    

(valg om vise det for alle tiltak eller kun ferdige tiltak)

• Ny fane for dokumenteksport av egen del av månedsrapporten inkludert 

egen web publisering tilsvarende som Virksomhetsplan

• Visning av budsjettkommentar per konto i Detaljbudsjett ved rapportering

• Vurdere forbedring/forenkling i henting av statustekst Økonomi fra 

underenhet herunder oppslag tidligere rapporter

• Valgbar automatisk overføring av forrige rapport sine statustekster som 

defaulttekst (med fargekode)

• Funksjonalitet for mal-tekst i tekstfelter i Rapportering

April

Oktober

Oktober

Juni

April

4.kvartal



Forbedringer og endringsønsker
Virksomhetsplan



Virksomhetsplan – Øvrige forbedringer og endringsønsker

Det er planlagt utvikling av e-post varsling på nytt oppdrag/oppgave samt utløp av frist til oppdateringen i 

oktober 2021. Det samme med samskriving på tekstfelter.

Videre er det planlagt med 450 utviklingstimer i 4.kvartal 2021 til endringsønsker i Virksomhetsplan. Aktuelle 

forbedringer for videre prioritering er:

• Det bør vært mulig å fjerne de forhåndsdefinerte tekstkapitlene fra VP (henger nå fast)

• Funksjonalitet for å endre rekkefølge kolonner i tabeller i Virksomhetsplan

• I tekstene knyttet til sjekklister er det ønskelig å kunne legge inn lenker (klikkbar URL)

• Ønsker å se strategiene i virksomhetsplan

• Kunne ta ut rapport/oversikt over et helt satsningsområde med alle oppdrag, tiltak og mål og gjerne alle i 

samme rapport sortert på satsningsområde/kategori (Min side ?)

• Printmulighet inne i oppdragsbrevet uten å måtte gå via dokumentseksport

• Forbedringer i funksjonalitet for Lederavtaler (slik at bruk av Word kan erstattes)

• Gi andre brukere lesetilgang til den enkelte Virksomhetsplan (som i Kommunale Planer)

• Mer interaktivitet på widgets i Min side

• Overføring av tekster i Virksomhetsplan til neste år. Mulighet for at tekst i økonomiplanen gir forslag til 

tekst i Virksomhetsplanen (koble utvalgte tekstfelt)

• Forbedringer i overføring til nytt år for virksomhetsplanen

Det er også identifisert et sett med andre forbedringer som skal drøftes på pilotmøte i April bla knyttet til bruk av Strategier

og bedre støtte for  «en rød tråd». Dette blir beskrevet i neste versjon av planen



Forbedringer og endringsønsker
Politiker



Politiker – Øvrige forbedringer og endringsønsker

Det er planlagt med 450 utviklingstimer til oppdateringene i August og September. 

Aktuelle forbedringer for videre prioritering er:

• E-post varsling på spørsmål og svar. Bedre administrasjonsmuligheter ift sletting.

• Brukergrensesnitt oppdatering i alternativt budsjettforslag – enklere, færre klikk

• Herunder selvbetjening for Politiker mht web publisering

• Sikre ferdige og finansierte forskriftskjema i det alternative budsjettforslaget:

• Mer detaljert datagrunnlag i modulen for å beregne effekt for forskriftsskjema av de endringene som 

Politikeren gjør 

• Mer automatikk og varslinger ift effekt på momskompensasjon og låneopptak

• Bedre funksjonalitet for innsyn fra Superbruker til de ulike forslagene som skal innstilles til vedtak

• Mer robust oppdatering av Økonomiplan med vedtak

Det er gjort en evalueringsundersøkelse med Politikere og Superbrukere. Innspill her fra vil bli prioritert sammen 

med forslag fra brukerintervjuer knyttet å gjøre funksjonen for alternative budsjettforslag enklere. Dette skjer i et 

eller flere pilotmøte i 2.kvartal.

I pilotmøtene så vil avklare eventuelt behov for prioritering i 2021 mellom å gjøre det enklere for politikere å 

lage eget forslag og funksjonalitet for å sikre fullstendighet i forslaget



Forbedringer og endringsønsker
Analyse



Analyse – Øvrige forbedringer og endringsønsker

Funksjon Forbedring Leveranse

Befolkning Ny analysefunksjon for Befolkningsutvikling per grunnkrets/distrikt/bydel 

innen en kommune

August

Dokumenteksport Web publisering Analyse 4. kvartal



Analyse – Befolkningsutvikling grunnkrets/distrikt



Ny funksjonalitet



Ny funksjonalitet – aktuelle funksjoner for prioritering

Det er satt av 1400 timer til utvikling av ny funksjonalitet i Framsikt i 4.kvartal 2021.

Aktuelle prioriteter innen denne rammen er:

• Eierskapsmelding (nødvendige tilleggsopplysninger og URL’er per eierskap/foretak i ny 

konsolideringsfunksjon samt dokumenteksport/web publisering)

• Årshjulsvisning med faser, hendelser og oppgaver i meny/min side – vurdere både utvikling av egen løsning 

samt også kobling mot løsning som PlanDisc

• Styringsinformasjon pleie og omsorg + oppvekst (widgets til Min side med praktisk styringsinformasjon samt 

import/API funksjoner

• Prototypeutvikling bruk av kunstig intelligens/digital assistent ift prognoser og avvik i Månedsrapport

• Prosjektrapportering drift

• Bærekraftsrapportering (støtte GRI – standarden?)

• Bærekraftsrapportering (statistikk – når klart for å støtte nye iniativ med SSB?)

• Klimarapportering (kobling til Miljøfyrtårn, Klimakost Asplan Viak eller egen rapportering foravtrykk)

• Fondsoversikter, balansevisning





Avstemmingsresultat 
videreutvikling fra Brukerforum



Administrasjon og selvbetjening
Antall 

stemmer Prosent

14. Kunne endre rekkefølge på kolonner i tabeller 48 11.5 %

18. Import av lønnsdata 46 11.1 %

2. Kunne se og redigere tilganger for en enkelt bruker samlet (se alle tilganger uten å måtte gå innom ett og ett område) 45 10.8 %

3. Automatisk utsendelse av e-post med påloggingsinformasjon til nye brukere 43 10.3 %

1. Kunne eksportere oversikt over brukere, roller og tilganger til Excel for oppslag og kontroll 33 7.9 %

11. Kunne opprette og vedlikeholde periodiseringsnøkler budsjett 25 6.0 %

4. Lage roller som gir lesetilgang til utvalgte menyer 23 5.5 %

17. Ny rapport for status på økonomiplantiltak 22 5.3 %

6. Kunne få ut en samlet oversikt over hvilke konteringsverdier som er opprettet i Framsikt 21 5.0 %

15. Kunne endre på systemparametere/innstillinger som i dag må endres av Framsikt Support 17 4.1 %

7. Kunne sette opp og endre tjenestestruktur (tilsvarende org.struktur) 16 3.8 %

8. Kunne importere hovedprosjekt samtidig som prosjekt 16 3.8 %

9. Kunne opprette og låse dokumentversjoner 14 3.4 %

10. Administrasjon av endringskoder og sumnivåer i rammetabellen (Driftsbudsjett med endringer) 14 3.4 %

12. Kun superbrukere kan opprette tag 12 2.9 %

5. Kunne sette opp og administrere frie dimensjoner 9 2.2 %

16. Ny rapport for å kunne søke og filtrere på måltabell inkludert delegering 7 1.7 %

13. Enklere oversettelse ved å kunne se den opprinnelige Framsiktteksten og IDen 5 1.2 %

416 100.0 %



Nye integrasjoner

Antall stemmer Prosent

1. Integrasjon av sykefravær 73 29.2 %

7. Integrasjon av stillinger (lønnsdata) 59 23.6 %

2. Integrasjon av organisasjonsstruktur 34 13.6 %

4. Integrasjon av brukere mot AD 25 10.0 %

5. Integrasjon mot sak-/arkivsystem 21 8.4 %

6. Integrasjon av periodiseringsnøkler 21 8.4 %

3. Integrasjon av brukere mot ERP-system 17 6.8 %

250 100.0 %



Økonomiplan- og budsjettprosessen

Antall 

stemmer Prosent

4. Kunne legge inn gebyrsatser, knytte til tjenesteområder og få ut pene tabeller i web 59 15.5 %

5. Automatisk beregning av rente- og avdragseffekten av investeringer 55 14.4 %

8. E-postvarsling for oppstart og frister økonomiplan- og budsjettprosess 54 14.2 %

10. Kunne laste opp vedlegg på budsjettreguleringer, tiltak, investeringer og oppdrag 46 12.1 %

3. Fra dokumenteksporten (dokumenttreet) kunne få en hurtiglenke til skjermbildet hvor teksten skal skrives inn 35 9.2 %

1. Grafisk visning av sammenheng mellom ønskede mål/satsingsområder og planlagt aktivitet (antall oppdrag, 

investeringer for å nå mål (kr) og tiltak for å nå mål (kr)) 30 7.9 %

9. Kunne ta egen “backup” av stillingsplan/lønnsbudsjett og ha flere versjoner av lønnsbudsjett 28 7.3 %

2. Ny tabell som viser utviklingen i rammer per dokumentversjon 27 7.1 %

6. Lage fullskjermsvisning av registreringstabell investeringer, inkl. tilpasse kolonnebredder 26 6.8 %

7. Synliggjøre investeringsfase og legge til fargekode som visualiserer usikkerhet i budsjettanslag 21 5.5 %

381 100.0 %



Rapportering Antall 

stemmer Prosent

14. E-postvarsling for oppstart rapportering, frister og retur av rapport  50 11.8 %

3. Kunne kopiere prognoseendring fra tidligere rapport 43 10.1 %

1. Kunne oppdatere prognose med nye budsjettjusteringer uten å måtte avslutte og starte rapport på nytt 38 9.0 %

5. Automatisk beregning av sosiale kostnader ved prognoseavvik på lønn 30 7.1 %

22. Enklere måte å kopiere tekster på ved rapportering på økonomistatus 26 6.1 %

10. Ny tabell på tjenesteområdene i Rapportering som viser utvikling i lønnskostnader og årsverk 24 5.7 %

9. Kunne oppdatere Lønnsprognose uten å oppdatere Lønnsbudsjett 23 5.4 %

2. Funksjonalitet i månedsrapport for å kunne endre periodisering i budsjett (vil endre budsjett hiå. i rapporten på høyere nivå) 19 4.5 %

8. Visning av sykefravær fordelt på kjønn eller stillingskategori 17 4.0 %

20. Dokumenteksport for eget område fra skjermbildet Månedsrapport 17 4.0 %

16. Modernisere design i Min side. Bedre kontraster, flere farger, tilpasset visning mobile enheter og eksport av grafer og tabeller 15 3.5 %

21. Kunne vise budsjettkommentarer fra årsbudsjett ved rapportering på økonomistatus 15 3.5 %

7. Kunne drille ned på personnivå når det gjelder sykefravær 13 3.1 %

15. Kunne importere forslag til budsjettjusteringer fra Excel (til månedsrapportering, fanen Forslag til budsjettjusteringer) 13 3.1 %

12. Flere valgmuligheter og enklere flervalg i filter i Månedsrapport og Min styringsrapportering (likere Detaljbudsjett) 11 2.6 %



Rapportering forts.
Antall 

stemmer Prosent

4. Kunne legge til nye konteringskombinasjoner ved prognoserapportering 10 2.4 %

13. Flere grupperingsalternativer i Min styringsrapport (for eksempel økonomi per enhet) samt kunne filtrere på konto  10 2.4 %

17. Kunne ha flere rapporter i samme periode og dermed ulike tema, frister og godkjenninger (for eksempel skille 

økonomirapport og årsrapport i desember)  10 2.4 %

18. Ny matrisevisning av avvik med trafikklys fordelt på tjenesteområder og enheter 10 2.4 %

6. Mulighet for å angre innrapportering på kommunenivå 9 2.1 %

11. Legge til kolonner for avvikstiltak og prognose inkl. tiltak i status 1A og 1B  7 1.7 %

19. Superbrukere skal kunne skrive sentral vurdering av en månedsrapport mens de er inne på den aktuelle 

rapporten (og ikke bare i returfunksjon på nivået over) 7 1.7 %

23. Ny registreringstabell i Månedsrapport - økonomistatus med prognoseregistrering på laveste nivå/alle 

konteringskombinasjoner 7 1.7 %

424 100.0 %



Styringsdokument (publisering)
Antall 

stemmer Prosent

5. Fleksibilitet til å kunne lage grafiske framstillinger i web, f.eks. kakediagram tjenesteområderammer, kakediagram 

sentrale inntekter 32 9.8 %

6. Kunne bruke egen visuell profil ved å velge ny standardfarge og skrifttype  28 8.6 %

19. Mulighet for grafiske visninger av sykefravær 27 8.3 %

1. Webpublisering av dokument i Analyse-modulen, med alle analyseelementer 21 6.5 %

10. Kunne presentere tjenesteområdene som fliser (bilde, tittel og ingress) 21 6.5 %

4. Dynamiske tabeller. Kunne inkludere egendefinerte spørremaler i dokument/web som oppdateres automatisk 20 6.2 %

12. Samlet fremstilling av investeringsbudsjett som tilhører flere tjenesteområder 19 5.8 %

9. Kunne vise utvalgte nøkkeltall for hvert år i økonomiplanen 18 5.5 %

7. Kunne lage snarveier innad i publiseringen og presentere disse på forsiden 17 5.2 %

8. Kunne presentere bærekraftsmål og mål på forsiden 17 5.2 %

15. Mer interaktivitet i tabeller på web, bla. å kunne åpne/lukke sumnivåer 17 5.2 %

18. Kunne lage egne grafer med Framsikt stil 14 4.3 %

2. Webpublisering for politikere, som et supplement til deling av budsjettforslag 13 4.0 %

13. Kunne vise trafikklys i alle tabeller som handler om status fremdrift (drift, oppdrag, investeringer) 13 4.0 %



Styringsdokument (publisering) forts.
Antall 

stemmer Prosent

3. Lage tilgangsstyring av testpubliseringer med passord eller domenesjekk for å unngå lekkasje 10 3.1 %

16. Legge til investeringskart i web i Rapportering 9 2.8 %

11. Kunne filtrere på bærekraftsmål og mål i klimatiltakstabellen (tilsvarende måltabellen) 8 2.5 %

17. Superbrukere skal kunne velge om tabeller skal være default kollapset eller ikke i web 7 2.2 %

20. Ny tabell med sykefravær som viser teller og nevner i tillegg til % 7 2.2 %

14. Kunne filtrere på ansvarsområder i tabellen Driftsbudsjett med endringer (for tjenestestyrte kommuner) 5 1.5 %

21. Legge inn informasjon om når testpublisering ble startet 2 0.6 %

325 100.0 %



Ny funksjonalitet
Antall 

stemmer Prosent

12. Årshjulvisning – kalender som synliggjør de viktigste plan- og rapporteringsfristene 52 14.2 %

6. Selvkostberegninger – utvikle nytt skjermbilde for oppsett og håndtering av selvkostmodeller 39 10.6 %

4. Budsjettfordelingsmodeller 35 9.5 %

7. Styringsdata som kombinerer økonomi og tjenestedata 33 9.0 %

13. Rapportering årsverksutvikling 31 8.4 %

2. Perspektivanalyse – 20 års framskrivninger og analyse 30 8.2 %

8. Tjenester i Framsikt for å hente data til bruk i Excel og Power BI 30 8.2 %

1. API grensesnitt for bruk av data fra Framsikt andre systemer 27 7.4 %

9. Prosjektoppfølging drift – lage nytt skjermbilde for oppfølging av driftsprosjekter (også flereårige) 26 7.1 %

3. Eierskapsmelding – ny modul for å holde oversikt og lage dokument som viser kommunens eierskap 25 6.8 %

14. Analyse bærekraftsstatistikk (SSB) 14 3.8 %

5. Støtte for innsatsstyrt finansiering 9 2.5 %

15. Innrapportering bærekraftsstatistikk 7 1.9 %

10. Visning av styringsinformasjon fra Avviksrapportering (integrert med Kvalitetssystem)  5 1.4 %

11. Nytt skjermbilde for å registrere og følge opp avviksmeldinger 4 1.1 %

367 100.0 %



Releaseplan for sprint 116
Oppdatering til Pilot 15/4 og Produksjon 22/4



Mellom-oppdatering
Oppdatering pilot og produksjon 25/3



• Nye «Min styringsrapport» basert på Synapse teknologi er klar til bruk. Raskere ytelse. 

Ny funksjonalitet for filtervalg inkludert nytt filter for Konto. Også egen visning av Status 

økonomi per organisasjonsenhet. Nytt kolonnevalg for trafikklys både i visning per konto 

og per organisasjonsenhet. Egen ny widget for «Budsjettavvik per tjenesteområde».

• Min side «widgets» vil også benytte den nye Synapse-arkitekturen.

Rapportering



Releaseplan Sprint 116
Oppdatering pilot 15/4

Oppdatering produksjon 22/4



• Ny side for planstrategi som viser vedtatte planoppgaver.

• Planoppgaver legges til ved å registere startår, vedtaksår og hvilke år planen skal utarbeides i.

• Kan opprette investeringer i Planmodulen. Kan budsjettere for opptil 20 år. Investeringene som opprettes i Planmodulen vil senere 

kunne hentes inn i Økonomiplanmodulen. 

• Visning av investeringstabell i dok/web. I første omgang vil alle kolonner vises, før vi i en senere oppdatering får kolonneoppsett.

• Investeringer kan legges til som innholdselement i en plantype.

• Klimatiltak kan legges til som innholdselement i en plantype. 

• Pop-up for å vise tiltaksdetaljer i webpublisering.

• Eksport av oppdrag og tiltak til Word

• Kunne hente inn oppdrag fra Planer til Økonomiplan.

• Oppdragene vil være tagget med hvilken plan de kommer fra. Senere vil du fra Planmodulen kunne få oversikt over hvordan 

oppdragene følges opp i Økonomiplan.

Kommunale planer



• Mulighet til å skjule innhold i utredninger for innsyn. Brukere med rolle 2 vil oppleve at 

de ikke ser innhold i skjerm når de beveger seg til en enhet som har satt på skjerming.

• Dokumenteksporten i økonomiplanen blir oppdatert slik at den får med de nye 

tekstfeltene i strategimodulen i dokument/web.

• Tekstfeltene får siste versjon av samskrivingsfunksjonalitet

Strategi



Tilgang:

• Ny innstilling som gjør at man kan kontrollere skrivetilgang på tekstfelter i 

Økonomiplanmodulen. Når skrivetilgang stenges vil tekstene fortsatt kunne leses, men 

ikke redigeres. Valgene vil være åpent, stengt, kun superbruker kan redigere og kun 

redaktør økonomiplan kan redigere.

• Vi oppretter to nye roller for å gi kunne gi brukere lesetilgang til Økonomiplan

• I tillegg oppretter vi en ny rolle for å kunne gi utvalgte brukere redaktøransvar til 

Økonomiplanen

Økonomiplan



Innspill og tekstbidrag:

• Økonomiplantiltak merkes med enhetsnivået de ble opprettet fra. Vil være synlig som 

tag under tiltaksnavnet i Innspill og tekstbidrag.

• I fullskjermsvisningen i Innspill og tekstbidrag legger vi til filter for hvilket 

organisasjonsnivå tiltak er opprettet på.

• Legger til simuleringsfunksjonalitet i Innspill og tekstbidrag. I oversikten over 

budsjettrammer og tiltak vil du kunne se effekten simuleringen.

• Legger til visning av effekten av ønskede og parkerte tiltak i oversikten over 

budsjettrammer og tiltak i Innspill og tekstbidrag.

Økonomiplan



Innspill og tekstbidrag forts.:

• Legger til kolonnevelger og kolonner for Ønskede tiltak og Parkerte tiltak i Status 

enheter i Innspill og tekstbidrag.

• I fanen Status enheter i Innspill og tektbidrag vil du kunne se status på budsjettinnspill 

fra enhetene dine. Vi legger til "sirkelikonet" for å vise om en enhet ikke har startet, er i 

gang eller ferdig med budsjettinnspillet.

• Legger til returfunksjonalitet for budsjettinnspill, tilsvarende som vi har for rapporter i 

Månedsrapport. Budsjettinnspill kan returneres med returkommentar fra fanen Status 

enheter i Innspill og tekstbidrag.

Økonomiplan



Rammer og prosess:

• Ny tabell som viser tiltak som er innarbeidet i økonomiplanen. Fra denne tabellen vil 

man enkelt kunne simulere og ta tiltak ut av økonomiplanen. Man vil også kunne 

åpne tiltak og redigere de direkte samt legge til nye tiltak i salderingssteget.

• Legger til visning av effekten av simulering, ønskede tiltak og parkerte tiltak under 

resultatoversikten i Rammer og prosess.

Økonomiplan



Skjermingsfunksjonalitet

• Mulighet for å skjerme tiltak for nivået over, inkl. løsning for at de med rolle 2 ikke skal 

kunne omgå skjermingen. 

• Innsynssjekk på eksport/webpublisering av ønskede tiltak i Økonomiplan.

Økonomiplan



Tekst og tabellformatering:

• Vi innfører den nye versjonen av teksteditoren i Økonomiplan, med bla. samskrivingsfunksjonalitet.

• Ny funksjonalitet for tabellformatering i teksteditor i Økonomiplan. Blir enklere å formatere tabeller ved å 

kunne markere hva som er kolonneoverskrifter, delsummer, totalsummer, topp- og bunnlinje.

• Legger til funksjonalitet for å sette kolonnebredder i tabeller i teksteditor i Økonomiplan.

Annet:

• Legger til kolonne for bilagsnummer i Rapport investering.

• Forbedret visning av bilder på forsideflisene i web, for å hindre at bildene kan bli "trykt sammen".

Økonomiplan



Årsbudsjett/Ny rapportarkitektur

• Legger til filter på justeringskode i den nye versjonen av Rapport årsbudsjett, på 

samme måte som vi har i Oversikt rammeendringer.

• Legger til kolonne for justeringskodebeskrivelse i den nye versjonen av Rapport 

årsbudsjett.



• Beholder fokus i oppdrags- og oppgavetabellen i Virksomhetsplan. Det vil si at når du 

lukker detaljvisningen skal søk/sortering gjort i tabellen huskes.

• Endrer slik at statusendring på oppdrag, oppgaver og sjekkliste kun skjer via 

Månedsrapport. Statusen fra Månedsrapport vil vise i Virksomhetsplan.

• Legger til periodevelger i oppdrags- og oppgavetabellen i Virksomhetsplan. Da vil 

man kunne se status fra ulike perioder.

• Vil kunne se status fra ulike perioder også i detaljvisningen av oppdrag- og 

oppgaver i Virksomhetsplan. Det vil styres av valgt periode på forsiden.

• Blir mulig å få ut statusbeskrivelsen på oppdrag og oppgaver (fra rapportering) i 

dokumenteksport/webpublisering av virksomhetsplan.

Virksomhetsplan



• Ved rapportering på oppdrag vil du kunne se egne/tilhørende oppgaver i 

detaljvisningen i Månedsrapport.

• Ved rapportering på oppdrag blir det mulig å kopiere statusbeskrivelser fra 

tilhørende oppgaver.

• Stenger for endringer på oppdrag i Månedsrapport når rapporten er sendt.

• Legger til kolonne for eier i Status oppdrag kommunenivå i dok/web i Rapportering.

Rapportering virksomhetsplan



• Støtte for tre organisasjonsnivåer til i Rapportering.

• Ved rapportering på oppdrag, oppgaver, mål og økonomiplantiltak vil man kunne velge å 

starte en ny rapport med status og statusbeskrivelse fra forrige rapport som 

utgangspunkt. Dette skrus av/på fra en ny seksjon i fanen Rapporteringsnivå i Oppstart 

rapportering. Der velger man også opptil hvilket nivå kopieringen skal gjelde for. Da kan 

man eksempelvis velge å kopiere tidligere status og statusbeskrivelse opptil 

virksomhetsledernivå, men at nivåene over starter med et blankt utgangspunkt.

Rapportering



• Ved generering av ny rapport på økonomiplantiltak skal man kunne velge å 

kopiere realisert effekt, årsprognose, status , risiko og statusbeskrivelse fra 

forrige rapport automatisk.

• Ved generering av ny rapport på mål og resultat skal man kunne velge å kopiere 

statusbeskrivelse på mål, delmål og indikator samt oppnådd resultat på 

indikator fra forrige rapport automatisk.

• Ved generering av ny rapport på oppdrag og politiske saker skal man kunne 

velge å kopiere status og statusbeskrivelse fra forrige rapport automatisk.

• Ved generering av ny rapport på oppgaver skal man kunne velge å kopiere status 

og statusbeskrivelse fra forrige rapport automatisk.

Rapportering



• Skiller ut tekstbeskrivelsen av satsingsområder i eget kapittel i dok/web i 

Rapportering. På denne måten kan man styre om man vil inkludere teksten fra 

Økonomiplan eller ikke.

• Forbedret visning av bilder på forsideflisene i web, for å hindre at bildene kan bli 

"trykt sammen".

• §5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3) under Innstilling til vedtak i dok/web i 

Rapportering får eget kolonneoppsett. I dag er kolonneoppsettet likt for tabellen 

under Innstilling til vedtak og Årsregnskap.

Rapportering



Rapportering/Ny rapportarkitektur

• Legger til sykefraværsfanen i den nye versjonen av Min styringsrapport.

• Blir mulig å drille seg ned til regnskap- og budsjettdetaljer i den nye versjonen av 

Min styringsrapport, slik man kan i den eldre versjonen.



• Støtte for tre organisasjonsnivåer til i organisasjonsstrukturen til en kommune.

• Tilgang til Brukere og tilgang vil gis gjennom ny rolle 90 Brukeradministrasjon. 

Merk at vi for dagens superbrukere vil legge til denne rollen automatisk. Bakgrunnen for 

at vi splitter tilgang til brukeradministrasjon i en egen rolle er at rolle 2 Superbruker må 

kunne fungere sammen med ny planlagt funksjonalitet for skjerming. For kommuner 

som skal bruke skjermingsfunksjonalitet vil det være superbrukere som ikke bør ha 

tilgang til brukeradministrasjon.

• Blir mulig å opprette egne artikler i hjelpesenteret. Dette må gjøres i samarbeid med 

oss i Framsikt.

• Kan lage egne artikler som merkes som «kommuneartikkel».

• Funksjonalitet for å kopiere Framsiktartikler som utgangspunkt for kommunens 

egne versjoner.

Administrasjon




