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Vi ser fremover…  
 

Høstens store «snakkis» i fylkeskommunen har vært regionreform 

og sammenslåing med Finnmark fylkeskommune.  

 

I økonomisenterets strategidokumentet, som ble lansert i forrige 

infobrev, sies det at økonomisenteret har ansvar bl.a. for å 

«Kvalitetssikre fylkeskommunens helhetlige praksis innen budsjett 

og økonomiplan, anskaffelser og regnskap».  

 
Vi tenker allerede fremover mot 2020 og på alle de små og store 
oppgavene som må løses de neste årene. Fokuset på 
kvalitetssikring vil bli mer og mer viktig i tiden som kommer. Med 
hjelp av våre dyktige kolleger i alle enheter, er vi trygge på at vi vil 
oppnå kvalitet i alle ledd gjennom hele sammenslåingsprosessen. 
 
Vi går en spennende tid i møte, og vi er både fremoverlent og klar for det som kommer. 
 

 

Sentrale frister og informasjon 
 

 Brukerveiledninger Unit4 Web  
 Frister for kontroll av mva-komp-koder, mva-melding og annet 
 Bistand til konkurranser eller spørsmål til avtalene 

 Hvem gjør hva på Økonomisenteret? 
 Sjekkliste budsjett og regnskap 
 Mal – overføring fra drift til investering 

 

http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/unit4-ubw/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/frister/
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/68/Behovsmelding-nar-du-trenger-bistand-fra-Innkjop.aspx#.WhgsNuTrs-U
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/ansatte/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/veiledere-og-rutiner/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/investeringsbudsjett/


 

 

Budsjett / finans 
 

Årets siste budsjettoppfølging! 

Se her for mer informasjon om de 

økonomiske prognosene for resten 

av året.  

 

Budsjett 2018/Økonomiplan 

2018-2021 

Mer informasjon om fylkesrådets 

innstilling til fylkestinget finner du i 

sak 257/17.  

 

Så var det den tiden på året 

igjen… 

Også neste år kommer det en del 

endringer i KOSTRA-veilederen 

som berører fylkeskommunen. Finn 

ut om endringene har betydning for 

neste års detaljbudsjett! 

 

Nyttig hjelpemiddel i «ny drakt» 

Sjekkliste 2017 er nå oppdatert og 

klar til aktiv bruk i forbindelse med 

utarbeiding av neste års 

detaljbudsjett og arbeid som følger 

med årsavslutning.    

 

 

 

Innkjøp 
 

Kjært barn, samme navn! 

Staples i butikk eller Staples på 

nett? Hva er forskjellen og hvem er 

egentlig vår avtaleleverandør? 

Du finner svar her 

 

 

Omreisende selgere og 
telefonsalg 
Mange opplever å få telefoner eller 

besøk av selgere fra leverandører vi 

ikke har avtale med. 

Innkjøpstjenesten har tidligere 

informert om hvordan vi skal 

håndtere oppsøkende selgere. 

Les om det her 
 
 
KGV og KAV er klar for dere. Er 
dere klar for KGV og KAV? 
Har dere planer om å gjennomføre 

en anskaffelse og ønsker å benytte 

Mercell KGV? Det er nå mulig for 

dere å få egen brukerlisens til KGV 

og KAV. Kontakt innkjøpstjenesten 

for mer informasjon 

 

 

Regnskap 
 

Regnskapsavslutning 2017 

Vi har også i år laget en 

planleggingskalender.  

Rediger/tilpass den gjerne til   

ditt behov. 

 

Deres ref. må stå på faktura 

Det gjelder både faktura til oss   

og faktura vi sender fra oss. Også 

internfaktura må inneholde 

ressursnummer!  

Husk også å laste opp vedlegg. 

Les mer (vær så snill) 

 

OBS! Faktura fra utlandet 

Skal heretter sendes ordinært 

fakturamottak. 

Vi mottar helst elektronisk   

faktura! 

Les mer. 

 

Tilbakekall «MAL» for      

manuell utfylling 

Les mer om hvilke alternativer 

som skal benyttes ved     

utbetaling av tilskudd. 

 

Politiske vedtak i økonomisaker 
 

Neste fylkestingssamling starter 12. desember 2017. Saksdokumenter og vedtak finner du i Politisk møtekalender   

på hjemmesiden. Klikk på møtedato i det utvalget der sakene behandles.  
 

Fylkestingssamling 17 - 20. oktober 
0083/17 Budsjettoppfølging per 31.08.17 

 
 

 

Redaktører                                                                                                                Neste infobrev: mars 2018 
Elin, Merete, Renate                                                                                                           Tidligere infobrev finner du her  

 

 

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/budsjettoppfolging/budsjettoppfolging-drift-oktober-2017/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/budsjett-og-okonomiplan/budsjett-2018-okonomiplan-2018-2021/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/kostra/kostra-endringer/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/detaljbudsjett/
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/69/Kjaert-barn-samme-navn-Kan-vi-handle-pa-Staples-butikken-i-Tromso.aspx#.WhgLQTeUk-U
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/nyheter/slik-handterer-du-oppsokende-selgere/
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/70/Er-du-klar-for-KGV-og-KAV.aspx#.WhvAueTrs-V
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/70/Er-du-klar-for-KGV-og-KAV.aspx#.WhvAueTrs-V
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/arsoppgjor-regnskapsavslutning/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/leverandorfaktura-ehf/ressursnummer/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/leverandorfaktura-ehf/utenlandsfaktura/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/leverandorfaktura-ehf/tilskuddsutbetaling/
http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=3625
http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motekalender
http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=3624
mailto:elin.nystuen@tromsfylke.no?subject=Infobrev%20fra%20Økonomisenteret
mailto:merete.j.kielland@tromsfylke.no?subject=Nyhetsbrev%20fra%20økonomisenteret
mailto:renate.mortensen@tromsfylke.no
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/infobrev/

