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Arbeidet ruller sakte videre… 

 

Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark 

fylkeskommuner krever ett felles økonomi- og 

personalsystem fra januar 2020. En slik anskaffelsesprosess 

er både tid- og ressurskrevende. Økonomisenteret vil derfor 

prioritere dette arbeidet i tiden framover.  

 

Siden samarbeidet med Finnmark for tiden er stanset, vil vi i denne fasen fokusere på å kartlegge 

arbeidsprosesser i egen organisasjon, samt legge til rette for utarbeidelse av en felles kravspesifikasjon.  

 

I tillegg vil vi i samarbeid med personal- og organisasjonssenteret vurdere hvordan arbeidet med en felles 

kravspesifikasjon kan organiseres med tanke på gjennomføring, og ikke minst involvering av sentrale brukere 

av systemet.  

 

 

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 

 Sjekkliste budsjett og regnskap 

 Hvem gjør hva på Økonomisenteret ? 
 Bruk regnskap@tromsfylke.no når dere kontakter regnskap.  

Så svarer vi uavhengig av fravær o.l. 
 

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://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/veiledere-og-rutiner/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/ansatte/
mailto:regnskap@tromsfylke.no


 

Budsjett / finans 

 

Nå blir det enklere å lage 

prosjektbudsjett! 

Det ble i 2017 utarbeidet ny 

brukerveiledning og mal for 

prosjektbudsjett, spesielt med 

betydning for mva-behandling.  

 

På grunnlag av fjorårets erfaringer, 

har vi med virkning fra 2018 endret 

og forenklet praksis.  

 

Se her for mer info. 

 

Sett av tid til vårens 

økonomisaker! 

Fylkestinget behandler i juni flere 

økonomisaker: 

 KOSTRA-analyse 2017  

 Årsregnskap 2017 

 Budsjettoppfølging per 
15.4, både drift og 
investering 

 Basisforutsetninger 19-22 
 

For budsjettoppfølging drift pr april, 

er sektorenes frist for innlevering 

av bidrag, fredag 27. april (egne 

frister for videregående skoler).  

 

 

 

Innkjøp 

 

Nye avtaler  

 Bøker og læremidler 

 Kolonial 

 Frukt og grønt 
Avtalene er tilgjengelig i KAV 

 

Når vi mangler innkjøpsavtaler.. 

Hva kan vi gjøre når vi ikke har 

avtale, men må ha produktet?  

Det kan du lese om her 

 

Elektronisk kjørebok 

På grunn av skattemessige krav må 

arbeidsgiver kunne dokumentere 

yrkeskjøring/privat bruk av 

tjenestebiler. Dette gjøres med en 

GPS-basert elektronisk kjørebok 

som monteres i kjøretøyet.  

 

Innkjøpstjenesten jobber med å få 

på plass en rammeavtale for 

elektroniske kjørebøker. Ta kontakt 

hvis du har spørsmål 

 

Nye terskelverdier 

6. april fikk vi nye terskelverdier. 

Få hele oversikten her 

 

Er det lov å forhandle? 

En av de største endringene i den 

nye forskriften er avskaffelsen av 

forhandlingsforbudet i del II.  

Les mer om vår nye mulighet til å 

forhandle 

 

 

 

Regnskap 

 

God styring også i 2017! 

Avlagt regnskap 2017 viste et 

mindreforbruk på 41 mill. kroner. 

Les mer. 

 

Straks utgående Epost-faktura 

Vi klargjør nå Unit4 for automatisk 

utsending av faktura pr. Epost. 

Privatpersoner bør gi sitt 

samtykke – start gjerne 

forberedelsene allerede nå! 

Les mer (se nede på siden). 

 

Nytt om Org.nr. og Altinn 

Fylkesrådet har vedtatt viktige 

endringer. Les om betydning for 

avtaler, faktura m.v.  

 

Les også rutinebeskrivelse i EK-

håndboka kap. 1.1.4. 

 

Å kontere en hotellregning… 

Synes også vi er utfordrende. Nå 

har vi prøvd oss på en 

«brukerveiledning». Vi anbefaler 

at dere tar den i bruk! 

 

PS! Faktura fra utlandet 

skal sendes til vårt ordinære 

fakturamottak. 

 

Les mer, spesielt om krav til 

format og innhold i slike faktura.  

 

http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/prosjektbudsjett/enklere-prosjektbudsjett-fra-2018/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/budsjettoppfolging/
http://my.mercell.com/
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/72/Nar-vi-mangler-innkjopsavtaler.aspx#.WtRdX-RPo-U
mailto:innkjop@tromsfylke.no
mailto:innkjop@tromsfylke.no
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/73/Nye-terskelverdier.aspx#.WtRarORPo-U
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/71/Forste-KOFA-sak-om-gjennomforing-av-dialog-og-forhandlinger-i-tilbudskonkurranse.aspx#.WtRc7-RPo-V
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/71/Forste-KOFA-sak-om-gjennomforing-av-dialog-og-forhandlinger-i-tilbudskonkurranse.aspx#.WtRc7-RPo-V
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/arsoppgjor-regnskapsavslutning/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/kundefaktura-ehf/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/fullmakter-og-organisasjonsnummer/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/fullmakter-og-organisasjonsnummer/
http://ksys.tromsfylke.no/portal.aspx?rpmain=1&rppage=2#rtcShowDoc-3726-1
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/kostra/intern-kontoplan-bevilgning/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/leverandorfaktura-ehf/utenlandsfaktura/


 

 

Politiske vedtak i økonomisaker 

 

Neste fylkestingssamling starter 12. juni 2018. Saksdokumenter og vedtak finner du i Politisk møtekalender på  

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

 

Fylkestingssamling 12. – 15. desember 

105/17 Budsjettoppfølging per 15.10.17 

106/17 Budsjett 2018/Økonomiplan 2018-2021 

107/17 Budsjettoppfølging investering per 15.10.17 

 

Fylkestingssamling 13. – 16. mars  

014/18 Finansiell årsrapport 2017 

 

 

 

Redaktører                                                                                                       Neste infobrev: august 2018 

Elin, Merete, Renate                                                                                                           Tidligere infobrev finner du her  

 

 

https://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=4761
http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motekalender
https://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=3626
https://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=4760
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/

