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Den fargerike høsten nærmer seg med stormskritt… 
 

Og vi skritter videre. Ikke med arbeid knyttet til nytt ERP-system som 

opprinnelig planlagt denne høsten. Dette arbeidet er stilt i bero i 

påvente av avklaringer om regionreformen.  

 

 

Men med de nye personvernreglene i EUs forordning om 

personvern (GDPR), er vi ikke fri for nye oppgaver. Også endringer 

i finans-næringen knyttet til BankAxept som har skilt lag med 

bankene, og deretter er fusjonert med Vipps og bankID, har gitt oss 

hodebry. Men ikke mer enn at nye løsninger er underveis. Bare 

spør! 

 

 

 

 

 

 

 

Etter over 25 år i Troms fylkeskommune takket vi forrige uke Olav 

Berntzen for innsatsen, og lykke til med dagene som pensjonist. 

 

Samtidig har vi ønsket nyansatte Natasja Hanssen velkommen til 

oss i Økonomisenteret! 

 

 

 

 

 

Sentrale frister og informasjon 
 

 Bistand til konkurranser eller spørsmål til avtalene 

 Brukerveiledninger Unit4 Web  

 Frister for kontroll av mva-komp-koder, mva-melding og annet 

 Frister for budsjettoppfølging og annen rapportering 

 Hvem gjør hva på Økonomisenteret 

 Sjekkliste budsjett og regnskap 

 Send til regnskap@tromsfylke.no når dere kontakter regnskap.  
Så svarer vi uavhengig av fravær o.l. 

 

http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/
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/unit4-ubw/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/frister/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/ansatte/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/veiledere-og-rutiner/
mailto:regnskap@tromsfylke.no


 

 

Budsjett / finans 
 

Årets første 

budsjettoppfølging! 

Ble behandlet av fylkestinget i 

juni. Se her om du vil vite mer. 

 

Budsjett 2019 og økonomiplan 

2019-22 

Prosessen er godt i gang, og 

fylkesrådet har så langt hatt to 

budsjettkonferanser.  

Les mer om prosessen framover.  

 

Nye/oppdaterte maler og 

brukerveiledninger underveis 

For tiden jobbes det med 

oppdatering av mal og 

brukerveiledning for «Overføring 

av midler fra drift til investering».  

Ny mal og brukerveiledning 

registreres i Ansattportalen så 

snart malen er klar for bruk.   

 

Bankavtalen med Sparebank1 

Nord Norge videreføres 

Informasjon om avtalen og priser 

vil bli tilgjengelig (oppdatert) på 

KAV når disse foreligger. 

 

Les mer om bank og finans her 

 

Innkjøp 
 

Nye avtaler 
Det er ikke inngått nye fellesavtaler 

siden forrige infobrev. 

 

Avtalevilkår – hva skal det være 

godt for? 

Hvorfor er avtalevilkår viktig å tenke 

på i konkurransene?  

Les mer om det. 

 

Papirtilbud ikke lenger tillatt 

Nå kan vi ikke lenger motta tilbud 

via post eller ved personlig 

oppmøte. I Troms fylkeskommune 

løser vi dette ved hjelp av Mercell 

KGV 

 

Innkjøpssamarbeid 

berører      oss alle 

Les om hvordan innkjøpssamarbeid 

på tvers av fylkesgrensene påvirker 

avtalene vi bruker 

 

Personopplysninger og GDPR 
Økonomisenteret vil i løpet av 
høsten beskrive oppfølging av 
GDPR i styrings- og 
kvalitetssystemet. 
 
Det finnes også informasjon på 

Ansattportalen om temaet 

personvern. 

 

Regnskap 
 

Epost-faktura rett i kundens 
postboks – hva må du gjøre? 
Oppfordre gjerne kundene til å 

motta faktura fra oss via Epost 

(dersom EHF ikke er et alternativ) 

 

Les mer og se de oppdaterte 

brukerveiledningene: 

 Salgsordre/faktura-grunnlag 

 Ny/endret kunde 

 
Leverandørens bankkonto-
nummer må dokumenteres 
Som et ledd i internkontrollen er 
også brukerveiledningen for 
leverandører endret, se: 

 Ny/endret leverandør 
 
Vi reduserer antall bankkontoer 
Nye betalingsløsninger og 
strengere krav til reskontroføring, 
gjør at vi trenger færre 
bankkontoer 
 
Les mer om ulike betalings-
løsninger og avtaler knyttet til 
disse, bl.a. med BankAxept 
 
Les også om «tæpping» 
 
Nå kan skolene bruke Vipps! 
Ta kontakt med oss når dere er 
klar – vi har gjort alt klart!  

 

Politiske vedtak i økonomisaker 
 

Neste fylkestingssamling starter 16. oktober 2018. Saksdokumenter og vedtak finner du i Politisk møtekalender på  

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

Fylkestingssamling 12. – 15. juni 
36/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 Troms fylkeskommune 

37/18 Kostraanalyse 2017 

38/18 Økonomiske basisforutsetninger budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022 

40/18 Budsjettoppfølging per 30.4.2018  

41/18 Budsjettoppfølging investering per 30.4.2018, inkl. disponering/inndekning 2017  
 

 

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

 

 

http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/budsjettoppfolging/arets-forste-budsjettoppfolging/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/budsjett-og-okonomiplan/hostens-overordnede-budsjettprosess/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/investeringsbudsjett/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/finans-bank/
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/76/Avtalevilkar-hva-skal-det-vaere-godt-for.aspx#.W4_n2-QUl9B
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/74/Papirtilbud-ikke-lenger-tillatt.aspx#.W46LV-QUl9B
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/74/Papirtilbud-ikke-lenger-tillatt.aspx#.W46LV-QUl9B
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/75/Fylkeskommunens-deltakelse-i-innkjopssamarbeid-berorer-oss-alle.aspx#.W46LpuQUl9B
http://ksys.tromsfylke.no/portal.aspx?rpmain=1&rppage=41
http://ksys.tromsfylke.no/portal.aspx?rpmain=1&rppage=41
http://tromsfylke.no/#/innhold/personvern/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/kundefaktura-ehf/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/unit4-ubw/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/unit4-ubw/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/unit4-ubw/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/betalingslosninger/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/betalingslosninger/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/betalingslosninger/
http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motekalender
https://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=3626
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/

