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«Farvel til det gamle året…» Hvem, hva og hvordan! 
 

 

Årsoppgjøret nærmer seg og det er igjen en rekke sentrale 

oppgaver som skal utføres innen fastsatte frister. For å sikre 

mest mulig lik praksis blant de som arbeider med økonomi, vil 

vi denne gangen ha fokus på frister og aktiviteter knyttet til 

årsoppgjøret.  

 

Årets fagdag innen økonomi og innkjøp arrangeres i Tromsø 

24. november. Som en del av arbeidet med å sikre god kvalitet, 

vil deler av fagdagen benyttes til gjennomgang av faglige 

problemstillinger og rutiner innenfor avslutning av regnskap. Vi 

ser fram til en innholdsrik og god fagdag, og benytter samtidig 

sjansen til å ønske alle en riktig god  

årsavslutning!  

 

 

 

 

Sentrale frister og informasjon: 
 

 Årsoppgjør – rundskriv og kalender 

 Omsetningsoppgave mva. og andre regnskapsfrister 

 Budsjettoppfølginger  

 Hjelp til å kjøre konkurranser? Meld fra til innkjøpstjenesten i god tid! 
 

http://www.tromsfylke.no/Forside/Felles-tjenester/Nyheter/Nyhetssak/Fagdag-okonomi-og-innkjop-2015
http://www.tromsfylke.no/Forside/Ansattportal/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Regnskap/%C3%85rsoppgj%C3%B8r
http://www.tromsfylke.no/Forside/Ansattportal/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Regnskap/Frister
http://www.tromsfylke.no/Portals/0/Vedlegg/%C3%98konomi/Budsjett/Korr_%20-%20Frister%20Arsberetning%202014%20budsjettoppfolginger%202015%20og%20KOSTRA-analyse%202015.pdf
mailto:innkjop@tromsfylke.no


 

 

Budsjett / finans 
 

Hva sier KOSTRA-analysen for 

2014? 

Analysen brukes som grunnlag i 

arbeidet med budsjett og 

økonomiplan. Se her for mer 

informasjon. 

 

Budsjettoppfølging per oktober 

2015  

Les mer om fylkesrådets 

behandling av årets siste 

budsjettoppfølging. 

 

Budsjett- og økonomiplan 2016-

2019 

Fylkesrådets innstilling til 

fylkestinget har nylig vært oppe til 

behandling i sak 224/15. 

 

Hvilke endringer finner du i 

KOSTRA 2016? 

I hovedveilederen for neste år er 

det flere endringer som berører 

fylkeskommunen. Les mer her. 

 

 

 

Innkjøp 
 

Ny avtale på elektrisk kraft 

Troms fylkeskommune har inngått 

avtale med Ishavskraft på 

porteføljeforvaltning for innkjøp av 

elektrisk kraft. Les mer her.  

 

Nytt regelverk 

Vi gjennomgår de 

viktigste  endringene på fagdagen 

24. november. Hvis du ikke har 

mulighet til å delta, eller bare 

ønsker å «lese deg opp» på tema, 

finner du informasjon på 

hjemmesiden til innkjøpstjenesten 

 

Avtale med Hurtigruten 

Vi har avtale med Hurtigruten på 

leveranse av tjenestereiser, og 

kurs og konferanser. 

Avtaleinformasjon finnes på IDA. 

 

Regnskap 
 

Årsoppgjøret 2015 er i gang!  

Vi er allerede i gang, er du? Les 

mer om aktiviteter og frister. 

 

Er du prosjektansvarlig? 

Sett deg inn i aktiviteter som 

forventes både løpende, årlig og 

ved avslutning av prosjektet. 

 

Fylkets innkjøpsavtaler skal 

ikke brukes privat! 

I juni vedtok fylkesrådet nytt 

arbeidsreglement inkludert 

etiske regler. Der heter det blant 

annet at ansatte ikke skal bruke 

sin stilling til personlig gevinst. 

Les Personalhåndboka TFK. 

 

GBS`er, NBS`er og andre 

skikker? 

Les om krav til sikring av 

regnskapsmateriale, uttalelser 

om kreditnota og 

oppbevaringsplikt for 

ordresedler mv. (se lenker til 

høyre på intranett). 

 

Politiske vedtak i økonomisaker 
 

Neste fylkestingssamling starter 08. desember. Saksdokumenter og vedtak finner du i Politisk møtekalender på   

hjemmesiden vår. Klikk på møtedato i det utvalget der sakene behandles (Fylkestinget – Des – 8) 

   Møtekalenderen kan også legges til i Favoritter i din nettleser.  

 

Redaktører                                                                                        Neste infobrev: mars 2016 
Elin, Olav, Merete og Renate                                                                                                     Tidligere infobrev finner du her  

 

 

http://www.tromsfylke.no/Forside/Ansattportal/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/KOSTRA/KOSTRA-analyse-regnskap-2014
http://www.tromsfylke.no/Forside/Ansattportal/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Budsjett/Budsjettoppf%C3%B8lging/Budsjettoppf%C3%B8lginger
http://www.tromsfylke.no/Forside/Ansattportal/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Budsjett/Budsjett-og-%C3%B8konomiplan/Overordnet-budsjettprosess/Budsjett-2016-og-%C3%B8konomiplan-2016-2019
http://www.tromsfylke.no/Forside/Ansattportal/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/KOSTRA/KOSTRA-endringer
http://www.tromsfylke.no/Forside/Felles-tjenester/Nyheter/Nyhetssak/Ny-avtale-for-760-kraftanlegg-i-Troms
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/55/Nytt-regelverk-fra-1-juli-2015.aspx#.Vkx_PV59b3g
http://innkjop.tromsfylke.no/IDAogavtaler.aspx#.Vkx9eV59b3g
http://www.tromsfylke.no/Forside/Ansattportal/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Regnskap/%C3%85rsoppgj%C3%B8r
http://www.tromsfylke.no/Forside/Ansattportal/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Regnskap/%C3%85rsoppgj%C3%B8r
http://www.tromsfylke.no/Forside/Ansattportal/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Regnskap/Prosjektregnskap
http://www.tromsfylke.no/Forside/Ansattportal/St%C3%B8ttefunksjoner/L%C3%B8nn-og-personal
http://www.tromsfylke.no/Forside/Ansattportal/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Regnskap/Bokf%C3%B8ringsregler
http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=1698
mailto:elin.nystuen@tromsfylke.no?subject=Infobrev%20fra%20Økonomisenteret
mailto:olav.berntzen@tromsfylke.no?subject=Nyhetsbrev%20fra%20økonomisenteret
mailto:merete.j.kielland@tromsfylke.no?subject=Nyhetsbrev%20fra%20økonomisenteret
mailto:renate.mortensen@tromsfylke.no?subject=Infobrev%20fra%20Økonomisenteret
http://norsk.tromsfylke.no/Forside/For-ansatte/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Nyhetsbrev

