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Vedlegg

Saksfremlegg
Museet legger i hvert møte frem for styret en redegjørelse knyttet til arbeidet
med økonomioppfølging i VAM:
- Xledger er innført som regnskapssystem. Det gjenstår avsluttende
implementering av noen moduler (prosjekt og ordreinnlegging
(automatisering av fakturering)).
- Ny «styrerapport» er utarbeidet, denne er benyttet på rapportering av 2.
tertial og gir mer detaljer på driften.
- Arbeid med kvalitetssikring av oppfølging av kontantstrøm er
videreført. Museet har hatt ekstra ressurs inne i sommer som «support».
Dette har fungert bra og museet er ajour med kontanthåndtering/kasser.
- Arbeidet med å undersøke med andre museer om løsninger som bedre
samkjører nettbutikk, booking og kassesalg, og som har mer
automatisert splitting på ulike avdelinger er startet opp igjen.
Konklusjonen så langt er at kostnadene er i en størrelsesorden som vil
stille krav til anbud/Doffin. Det legges opp til en prosess hvor nytt
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system implementeres fra 2022.
Alle fullførte prosjekt er rapportert. Det samme gjelder status på
tilskudd fra fylkeskommune og Kulturråd i tråd med retningslinjer.
Regnskapet avstemmes månedlig (i tråd med lov om bokføring). Faste
interne frister for ferdigstilling og rapportering. Direktør orienteres om
eventuelle avvik og oppfølging av disse. Hvert tertial avstemmes full
balanse i forbindelse med rapportering til styret.
Tidligere økonomileder Cathrine Ljunggren fratrådte sin stilling 31.
august 2021, mens ny økonomileder, Sissel Bastiansen, tiltrådte 1.
september.
For å sikre god overlapp mellom de to økonomilederne er regnskapet
avstemt pr. 30. juni 2021.
EU-prosjektet revideres etter halvgått tid. Avvik følges opp.
Rapportering til EU er krevende og det er ulike kulturer i ulike land som
skal samkjøres.
Museet har hatt møte med revisor den 25. august 2021 for å gjennomgå
svar på brev/anbefalinger, avklare hva avgått økonomileder måtte
fullføre før fratreden, og diskutere oppstart av ny økonomileder/
kommende årsoppgjør. Nevnte brev ble svart ut i tråd
med styrets vedtak (vedlagt).
Møte med revisor 12. oktober 2021 for å presentere ny økonomileder.
Nytt møte berammet 17. november for å planlegge årsavslutning.

Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.

Vest-Agder-museet IKS
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