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Nå kan du si din mening! 
 

For tre år siden startet Økonomisenteret opp sin praksis med jevnlige 

utsendelser av Infobrev til fylkeskommunens ansatte. I tillegg til å opplyse 

om sentrale frister og politiske vedtak på økonomiområdet, har vi formidlet 

informasjon om saker som har, eller kan få betydning for din 

arbeidshverdag.  
 

Målet med Infobrevene er å spre oppdatert faginformasjon på en enkel og 

leservennlig måte. For at du som leser skal få mest mulig utbytte av informasjonen, ønsker vi nå din 

mening om utforming og innhold i Infobrevet.  

 

Både ris og ros mottas med takk. Du kan si din mening ved å svare på denne e-posten. Enn så lenge vil vi 

ønske dere både god lesning og god påske!  

 

Sentrale frister og informasjon: 
 

        KOSTRA-analyse 2014 og budsjettoppfølginger 2015 

        Andre frister å huske på!  

http://norsk.tromsfylke.no/Portals/0/Vedlegg/%C3%98konomi/Budsjett/Frister%20Arsberetning%202014,%20%20KOSTRA-analyse%202014%20og%20budsjettoppfolginger%202015.pdf
http://norsk.tromsfylke.no/Forside/For-ansatte/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Regnskap/Frister


 

Budsjett / finans 
 

Tid for årets første 

budsjettoppfølging! 

Neste budsjettoppfølging skal 

vise økonomisk status per 30. 

april, og går videre til behandling i 

fylkestinget i juni. Les mer om 

innhold og frister for innsending. 

 

Med fokus på kompetanse  

Økonomisenteret arrangerer 

regionsopplæring knyttet til 

Agresso og besøker de 

fylkeskommunale enhetene i fylket. 

Vil du vite mer?  Se her. 

 

Hvorfor si JA til Sticos  

Oppslag Kommune?   

Kompetanseverktøyet Sticos 

Oppslag Kommune er nå tatt i 

bruk i Troms fylkeskommune. Så 

langt er vi snart 30 aktive brukere 

fordelt på ulike enheter. Les her 

om dette er noe for deg!  

 

 

 

 

Innkjøp 
 

Nye avtaler er inngått 

 

 Annonseformidling 

I januar signerte vi ny avtale på 

kjøp av annonseformidlings-

tjenester. Les mer om avtalen her. 

 

 Telefoni 

Atea AS ble på ny valgt som 

leverandør av telefonitjenester. 

Les mer på IDA 

 

 Reisebyrå 

Berg-Hansen Nord-Norge AS er 

vår nye leverandør på 

reisebyråtjenester.  

Les mer om avtalen her 

 

 

Vær obs på svindelforsøk 

Hvordan kan vi unngå useriøse 

firmaer og pågående 

telefonselgere? Les mer her. 
 

Sjekk også under Nyttig å vite på 

Økonomisenterets intranettsider 

 

 

Regnskap 
 

I mål med 

årsoppgjøret   fredag den 13.! 

Les mer om hvilke enheter som 

samlet gav et regnskapsmessig 

mindreforbruk (overskudd) på 

92,7 millioner kroner i 2014. 

 

Tenker du å leie eller lease 

driftsmidler? 

Kun fylkestinget kan vedta å 

inngå finansielle leieavtaler 

(leasingavtaler). Slike avtaler vil 

uansett sjelden lønne seg. Les 

mer om leieavtaler her.  

 

EHF er kommet for å bli – 

heldigvis!  

Andelen E-faktura (EHF) øker 

nå raskt Les mer om hvordan 

du kan bidra til å øke andelen 

ytterligere.  

 

Nå sender vi også EHF   

Nå mottar også våre kunder 

faktura fra oss i elektronisk 

handelsformat (EHF). Les mer 

om dette her. 

 

Politiske vedtak i økonomisaker 
 

Fylkestingets marssamling ble avviklet 17-19. mars. 
 

Saker med særlig betydning for budsjett- og regnskapsarbeid: 

Sak 08/15 Finansiell årsrapport 2014 

Sak 09/15 Budsjettoppfølging mars 2015 

Hele sakslisten finner du her 

 

Fylkestingets desembersamling ble avviklet 9 – 11. desember. 
 

Saker med særlig betydning for budsjett- og regnskapsarbeid: 

Sak 79/14 Budsjettoppfølging per oktober 2014 

Sak 80/14 Budsjett 2015 / Økonomiplan 2015-2018 

Hele sakslisten finner du her 
 

Neste fylkestingssamling er 16-18. juni 

Se mer om budsjett- og økonomiplansakene (saksliste kommer medio mai!) 
 

http://norsk.tromsfylke.no/Forside/Ansattportal/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Budsjett/Budsjettoppf%C3%B8lging
http://norsk.tromsfylke.no/Forside/Ansattportal/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Oppl%C3%A6ring-kurs/Regionvise-%C3%B8konomibes%C3%B8k-og-oppl%C3%A6ring-Agresso
http://norsk.tromsfylke.no/Forside/Ansattportal/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Sticos
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/50/Ny-avtale-pa-annonseformidlingstjenester.aspx#.VQqfR459ano
http://innkjop.tromsfylke.no/IDAogavtaler.aspx#.VQqfB459ano
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/52/Ny-avtale-pa-reisebyratjenester.aspx#.VREbO459ano
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/51/Svindelforsok.aspx#.VQqfn459ano
http://norsk.tromsfylke.no/Forside/Ansattportal/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Nyheter-%C3%B8konomi
http://norsk.tromsfylke.no/Forside/Ansattportal/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Regnskap/%C3%85rsoppgj%C3%B8r
http://norsk.tromsfylke.no/Forside/Ansattportal/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Regnskap/Leasing
http://norsk.tromsfylke.no/Forside/Ansattportal/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Regnskap/Leverand%C3%B8rfaktura-EHF/EHF
http://norsk.tromsfylke.no/Forside/Ansattportal/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Regnskap/Kundefaktura-EHF
http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=1695
http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=711
http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=1696


 

 

Redaktører                                                       Neste infobrev: August 2015 
Elin, Merete og Renate                                                                                                   Tidligere infobrev finner du her  
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