“

Framsikt automatiserer og forenkler
arbeidet for hele administrasjonen.
Det er liten tvil om at det gir
kommunen en besparelse på
tidsbruk. Denne besparelsen
investerer vi i bedre kvalitet og mer
gjennomarbeidet leveranse som fører
til en bedre plan.
- Paul Hellenes, Økonomisjef Larvik kommune
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Et helhetlig verktøy
for analyse, budsjettering,
økonomiplanlegging og
virksomhetsstyring.
Følg oss på:

Analyse
Analysemodulen kan benyttes til utarbeidelse
av årsmelding, KOSTRA-rapportering,
kvalitetsvurdering av tjenester, ståstedsanalyser
og analyser i økonomiplanprosessen. Verktøyet
brukes til å finne sammenlignbare kommuner,
beregne teoretisk handlingsrom og velge
ut relevante indikatorer fra et rikt utvalg.
Indikatorene i analysemodulen kan brukes
både til å definere mål i handlingsdelen av
økonomiplanen, og som grunnlag for rapportering
i vår rapporteringsmodul.

Om oss
Framsikt AS er et programvareselskap fra Bø
i Vesterålen. Vi tilbyr norske kommuner og
fylkeskommuner et oversiktlig verktøy for
analyse, budsjettering, økonomiplanlegging
og virksomhetsstyring.
Vårt ønske er å bidra til bedre
ressursutnyttelse, bedre beslutninger og
større involvering i økonomiarbeidet.
Vi er 30 ansatte og har over 120 kommuner
og fylkeskommuner som kunder. Mange av
våre ansatte har lang erfaring fra kommunal
virksomhetsstyring.

Vi tilbyr
Framsikt tilbyr 6 moduler som til sammen
støtter en helhetlig årshjul-prosess. Løsningen
er skybasert, hvilket betyr at man ikke trenger
å laste ned eller installere noen programvare,
men kan bruke løsningen direkte på
nett. Systemet fungerer på alle de kjente
nettleserne som er på markedet i dag.
Her finner du en kort oversikt over de ulike
modulene. Mer utfyllende informasjon om de
enkelte finner du på vår webside
www.framsikt.no

Strategi & utredning
Strategi- og Utredningsmodulen gir mulighet for
å gjennomføre utredninger og mulighetsstudier
både ved å konkretisere nye tiltak for
måloppnåelse, og ved å utrede mulig innsparing.
Studiene kan enkelt produseres som et dokument
som kan fremlegges til politisk behandling.

Årsbudsjett
I modulen for årsbudsjett tilbyr vi et effektivt
verktøy for lønns- og driftsbudsjettering. Ved å ta
utgangspunkt i stillinger fra lønnssystemet, har
vi et godt grunnlag for å planlegge årslønn for
neste år. Vi har lagt vekt på å lage oversiktlige og
lettforståelige funksjoner – spesielt med tanke
på ledere som ikke er økonomer. Det er enkelt å
budsjettere på ansvar eller prosjekter, og lederen
får god hjelp til å periodisere budsjettet. Modulen
kan også lage reviderte stillingsbudsjett samt
lønnsprognoser gjennom året.

Virksomhetsplan
Modulen gir mulighet for å konkretisere vedtatte
mål og tiltak fra økonomi og handlingsplanen
ytterligere i en virksomhetsplan med frister
og ansvarlige. Verbalvedtak fra politikken og
andre aktiviteter og mål i kommunen som det
skal rapporteres på, kan defineres i modulen.
Virksomhetsplandokument på ulike nivåer kan
utarbeides.

Økonomiplan
Økonomiplan er en helhetlig modul for
utarbeidelse av økonomi- og handlingsplan
med tekst og tall, og inneholder funksjon
for publisering av digital handlings- og
økonomiplan på kommunens hjemmeside.
Modulen gir mulighet for å definere
mål og handlingsplaner i planperioden,
konsekvensjustering av budsjett, oppfølging av
tidligere vedtak, demografjusteringer, vurdering
av handlingsrommet og handlingsregler,
strategisk fordeling av rammer, arbeid med
tiltak og prioriteringer i tjenestene, salderinger,
investering/finansiering samt automatisk
utarbeidelse av økonomiplandokument og
forskriftsskjemaer. Modulen har fleksible
vedtaksnivå og støtter tjenesteorientert budsjett.

Rapportering
Modulen er et effektivt verktøy for økonomistyring
på alle nivå, samt for overordnet rapportering
som automatiserer utarbeidelse av tertial,
måneds og årsrapporter. Verktøyet er svært
fleksibelt i forhold til å definere innhold i de
ulike rapporteringene. Den gir lederne en
rapporteringsveileder, der de kan rapportere
på alle elementene man har lagt inn i
Økonomiplanen. Sluttproduktet kan både være
pdf og et interaktivt digitalt styringsdokument
med grafikk på kommunens hjemmeside.
Modulen effektiviserer rapporteringsprosessen,
gir enkel forklaring på avvik og synliggjør
underliggende utviklingstrekk. Prosessen støtter
kommunens organisasjonsstruktur og gir
støtte til alle ledernivå, samt prosjektledere på
investeringsprosjekter.

