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Hvem vet hva året 2019 vil bringe med seg…? 
 

Vi venter ennå i spenning på å vite mer om hva 

regionreformen vil bringe med seg. Tidligere i høst ble det 

igangsatt et arbeid for å forberede overføring av fylkesdelen 

av Sams Vegadministrasjon til fylkeskommunen. Dette er en 

ganske omfattende overføring av oppgaver og ansatte, som 

også i høyeste grad berører våre fagfelt. 

 

Uansett hva som måtte komme av endringer i året vi har foran 

oss, skal vi gjøre vårt ytterste for å være klar til «å bygge sten 

på sten» for fortsatt å være en best mulig bidragsyter i 

forvaltningen og styringen av regionens økonomiressurser. Akkurat nå er vårt fokus rettet mot innholdet og 

kvaliteten på prosessene «budsjett 2019» og «årsavslutning 2018», samt viktigheten av å være tidlig ute med 

årets innkjøp.  

 

God lesing – og godt arbeid! Og om ikke altfor lenge: God jul og godt nytt år fra oss på Økonomisenteret! 

 

Sentrale frister og informasjon 
 

 Bistand til konkurranser eller spørsmål til innkjøpsavtalene 
 Brukerveiledninger Unit4 Web  
 Eksterne og interne frister for bl.a. budsjett, lønn, mva-komp/mva-melding og annet 

 Hvem gjør hva på Økonomisenteret 

 Sjekkliste budsjett og regnskap 

 Strategidokument for Økonomisenteret 

 Kontakt regnskapsteamet på regnskap@tromsfylke.no.  
Så svarer vi uavhengig av fravær o.l. 

 

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/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/unit4-ubw/
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/regnskap/eksterne-og-interne-frister/
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/ansatte/
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/veiledere-og-rutiner/
http://www.tromsfylke.no/media/151208/strategidokument-oekonomisenteret.pdf
mailto:regnskap@tromsfylke.no?subject=Henvendelse%20til%20regnskapsteamet


 

 

Budsjett / finans 

 

Hvordan står det til med 

økonomien? 

I budsjettoppfølgingen per 

oktober kan du lese mer om 

økonomiske forventninger siste 

del av 2018. 

 

Budsjett 2019 og Økonomiplan 

2019-2022 

Sentrale momenter i 

plandokumentet finner du her.   

 

KOSTRA-endringer 

Også i år er det enkelte endringer 

i hovedveilederen som berører 

fylkeskommunen. I tillegg finner 

du mye nyttig informasjon om 

KOSTRA-arter og funksjoner i 

veilederen.  

 

Sett av tid til detaljbudsjettet! 

Som tidligere år anbefaler vi aktiv 

bruk av gode hjelpemidler ved 

utarbeiding av neste års 

detaljbudsjett. Sjekkliste 2018 er 

oppdatert og klar for bruk! 

 

 

 

Innkjøp 

 

Skal du bruke leiebil – her er 

noen tips for å unngå problemer 

når regninga kommer 

Fylkeskommunen har avtale med 

Hertz på bruk av leiebiler. 

Leiebilavtalen gjelder for 

tjenestereiser, ikke privat.  

 

Før du overtar leiebilen er det viktig 

å sjekke den, så unngår du 

problemer når regninga kommer.   

 

Noen enkle forholdsregler - og litt til 

finner du her. 

 

Snart nytt budsjettår! 

Planlegger du en anskaffelse og 

trenger bistand? 

Ta kontakt med innkjøpstjenesten 

god tid i forveien. 

 

Les mer her. 

 

Ved spørsmål 

Kontakt innkjøpstjenesten på 

e-post: innkjøp@tromsfylke.no  

 

 

 

Regnskap 

 

Årsoppgjør 2018 under 

oppseiling…! 

Les mer om Årsoppgjøret 2018 og 

hvilke frister som gjelder. 

 

Rekvisisjonsplikt – hva 

innebærer det? 

Les mer om 

rekvisisjoner,  egenattestering og 

ressurs-nummer. Og forstå 

viktigheten av å opprette nye 

leverandører før en bestilling 

foretas. 

 
Om «utbetaling» av internt 

tilskudd 

Les mer (se punkt 5) og sjekk 

hvilke frister som gjelder. 

 

Du husker vel betydningen av 

anordningsprinsippet? 

Uansett anbefaler vi oppdatering 

på anordning og beste estimat.  

Les her. 

 

Sjekk nye brukerveiledninger 

(bankkonto skolene og Vipps) 

Finn de her (lenke til høyre).  

 

Politiske vedtak i økonomisaker 
 

Neste fylkestingssamling starter 11. desember 2018. Saksdokumenter og vedtak finner du i Politisk møtekalender på  

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

Fylkestingssamling 17. – 19. oktober 
72/18 Budsjettoppfølging per 31.8.2018  
 

 

Redaktører                                                                                                       Neste infobrev: april 2019 
Elin, Merete, Helene                                                                                                           Tidligere infobrev finner du her  

 

 

http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/budsjett/budsjettoppfoelging/budsjettoppfoelging-per-15102018/
http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/budsjett/budsjettoppfoelging/budsjettoppfoelging-per-15102018/
http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/budsjett/budsjett-og-oekonomiplan/budsjett-2019-og-oekonomiplan-2019-2022/
http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/økonomi/kostra/kostra-endringer/
http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/økonomi/kostra/kostra-endringer/
http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/økonomi/budsjett/detaljbudsjett/
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/79/Skal-du-bruke-leiebil-her-er-noen-tips.aspx#.W_fnBuhKiUk
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/77/Planlegger-du-en-anskaffelse-og-trenger-bistand.aspx#.W_u0sPZFyUl
mailto:innkjøp@tromsfylke.no
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/regnskap/%C3%A5rsoppgjoer-regnskapsavslutning/
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/regnskap/leverandoerfakturaehf/rekvisisjon/
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/e-handel/egenattestering/
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/regnskap/leverandoerfakturaehf/ressursnummer/
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/regnskap/leverandoerfakturaehf/
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/regnskap/leverandoerfakturaehf/tilskuddsutbetaling/
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/regnskap/%C3%A5rsoppgjoer-regnskapsavslutning/etatsvise-frister/
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/regnskap/bokfoeringsregler/anordning/
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/regnskap/bokfoeringsregler/
https://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=4763
https://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=4762
mailto:elin.nystuen@tromsfylke.no?subject=Infobrev%20fra%20Økonomisenteret
mailto:merete.j.kielland@tromsfylke.no?subject=Nyhetsbrev%20fra%20økonomisenteret
mailto:helene.lockertsen@tromsfylke.no
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/infobrev/

