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NOTAT 
 
 
 

Til: Landsstyret/Arbeidsutvalget 

Fra: Torbjørn Brenna 

Dato: 06.02.2018 

 

Framdrift nytt medlemssystem 

Statusrapport for arbeidet med nytt medlemssystem i Norsk Journalistlag. 
 

Det nye medlemssystemet er under utvikling. Vi har hatt utfordringer, men er trygg på at vi har 

klart å lande de fleste. Det betyr ikke at dette er en stor og kompleks oppgave som tar tid, men vi 

er i ferd med å få et bedre grep på utviklingen og økt fremdriften.  

Vi har som et realsitisk mål å ha en første utgave klar til sommeren. 

Prosjektet ligger fremdeles innenfor de vedtatte økonomiske rammene. 

 

NJ har stått overfor en rekke utfordringer i framdriften for nye it-verktøy som Medlemsvekst skal 
levere til NJ. Det viktigste nå er imidlertid at plan og struktur er bedre avklart og tilfredsstillende. 
Første prioritet er å få etablert en leverandør av Visma.net som kan tilpasse det nye nettbaserte 
regnskapssystemet til vårt medlemssystem og våre behov. Visma.net er en ny og nettbasert 
versjon av det regnskapssystemet vi har i dag. Med det nye medlemssystemet vil 
regnskapssystemet ha en større og viktigere funksjon enn i dagens system. Dette faktum har ikke 
vært vektlagt i tilstreklig grad tidligere, men vi er nå i ferd med å få nødvendige avtaler og 
nødvendig programutvikling på plass. 
 
Derfor jobber vi nå med det nye medlemssystemet på to fronter; utforming av 
system/grensesnitt, og tilpasning til regnskap/fakturering.  
 
Vi har nå etablert direkte kontakt mellom programmerer/utvikler og våre brukere, samt at vi har 
dratt inn Trond Reitan som praktisk støtte for både våre brukere og Medlemsveksts utviklere. Det 
har vist seg å være helt nødvendig for sikkerhet og framdrift. Det er fremdeles vår ambisjon å ha 
ferdig første versjon av medlemssystemet før sommeren. Det kan bli krevende. 
 
I møte med Medlemsvekst/Skykontoret 16. januar gjorde vi klart at veien videre baseres på 

følgende beslutninger: 

1. Arbeidet med ferdigstillelse av system for medlemsadministrasjon og fakturering med 

økonomiintegrasjon intensiveres og har høyeste prioritet. 

 

2. Utvikler jobber direkte mot brukere i NJ og Trond Reitan for å etablere en mest mulig 

effektiv og ubyråkratisk informasjonsflyt og støtte til utvikling av relevant verktøy.  

 

3. Oppstart skjer ved gjennomføring av en workshop med få nøkkelpersoner for å sikre 

effektivitet. Dette er nå ferdig etter to konstruktive workshops. 
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4. Integrasjon for kursadministrasjon, STUP og eventuelt stipend påbegynnes etter at 

medlemsadministrasjon og fakturering med økonomiintegrasjon er ferdig, testet og tatt i 

bruk, med mindre MV har kapasitet til å utvikle dette parallelt.  

 

5. Det legges snarest mulig til rette for et samarbeid med web-utviklere om en Min Side-

funksjon. I den grad dette gir problem for utviklingen av medlemsadministrasjon og 

fakturering med økonomiintegrasjon, skal det ha lavere prioritet. 

 

6. NJ har tatt en strategisk beslutning om overgang til Visma.net. Samtaler om Visma-løsning 

med NJs klient-struktur og kontakt med flere alternative tilbydere pågår nå. 

 

7. Det etableres regelmessige kontaktmøter for gjensidig oppdatering mellom NJ og utvikler 

ca hver 14. dag. 

 

8. Vi legger til rette for at Medlemsveksts utvikler skal få anledning til direkte 

kommunikasjon med nøkkelbrukere i NJ og det etableres en rutine med mulighet for 

kontakt på Skype for korte samtaler som ikke tar unødvendig mye av medarbeidernes 

arbeidstid. 

 

9. Det gjennomføres en risikoanalyse. 

 

10. Saksbehandlingssystem/arkiv skal gis ytterligere brukernytte og grunnlag for 

produktivitetsgevinst. Belastning hos NJ gjør at dette tas når egnet bruker hos NJ har 

anledning til å bistå utvikler.  


