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Nye anskaffelser før jul? 
 

Da var ferien over for de fleste av oss og 

arbeidsoppgavene har igjen begynt å hope seg opp på pulten. 

Nå er det spesielt viktig å være tidlig ute med planleggingen 

av høstens arbeidsoppgaver. Det gjelder også dersom dere 

planlegger innkjøp av diverse saker og ting, og dermed må ut 

på konkurranser før nyttår. Mange av dere har allerede erfart 

at disse prosessene ofte kan ta litt lenger tid enn først 

antatt, og at stressnivået før jul har en tendens til å nå nye 

høyder. Innkjøpstjenesten bistår dere mer enn gjerne 

gjennom hele prosessen, men vi ønsker å få beskjed i god 

tid slik at vi får satt av nok tid til dere. Ring eller send oss e-

post så skal vi gjøre det vi klarer for at dere får 

konkurransene deres i havn før vi går inn i 2016. 

 

Vi fikk noen tilbakemeldinger fra dere etter forrige infobrev og alle var positive. Det takker vi for   

Fortsett å gi infobrevet vårt ris og ros. Kom gjerne med forslag til nyheter eller tema dere vil har mer 

informasjon om. Kanskje får vi plass til det i neste infobrev som kommer i november. 

 

Vi ønsker alle en riktig god høst!  

 

Sentrale frister og informasjon: 
 

        Frister budsjettoppfølginger  

        Andre frister å huske på!  

       Trenger dere hjelp til å kjøre konkurranser? – Meld fra til innkjøpstjenesten i god tid! 

 www.freedigitalphotos.n
et 

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

Økonomiske basisforutsetninger 

2016 - 2019 

Vil du vite mer om de økonomiske 
basisforutsetningene til Troms 
fylkeskommune, før oppstart av 
høstens budsjett- og 
økonomiplanprosess for perioden 
2016 – 2019. Les mer her 
 
Hva skjer i den overordnede 

budsjettprosessen for 

kommende periode? 

Høstens aktiviteter og 

grunnlagsarbeid for budsjett 2016 

og Økonomiplan 2016-2019 er 

godt i gang for Økonomisenteret. 

Les mer om hvordan høstens 

valg påvirker prosessen. 

 

Årshjul økonomi for 

Utdanningssektoren er 

oppdatert! 

I Årshjul 2015/16 finner du 

opplysninger om sentrale maler og 

prosedyrer som gjelder for Troms 

fylkeskommune.  

 

 

 

 

Innkjøp 
 

Nye avtaler er inngått 

 

 Forsikring 

Nye forsikringsavtaler på både 

personal- og elevforsikringer og 

ting/skade er inngått.  

 Les mer om personal- og 

elevforsikringer  

 Les mer om ting-/ 

skadeforsikring 

 

 Flyavtale 

Norwegian ASA er vår nye 

leverandør på flyreiser. 

Les mer om avtalen her 

 

 Leiebilavtale 

Avtalen med Hertz AS kan nå tas i 

bruk. Avtalekode, priser og annen 

informasjon er tilgjengelig på IDA.  

 

Rekvisisjonsplikt også på 

bestilling av reiser! 

Ja, det er helt riktig. Ingen faktura 

utstedes før rekvisisjon fremvises. 

Les mer om bestilling av reiser her 

 

Regnskap 
 

Har din enhet tatt i bruk  

Ikea kort? 

Husk å lese rutiner rundt bruk av 

kredittkort og bedriftskort før du 

anskaffer slike kort. Og pass på 

at kort og koder sendes til DEG!  

Les mer her. 

 

«Same procedure»?  

- Ikke nødvendigvis.  

Vi ber alle enheter som fører 

egne kontorregnskap om å lese 

om bokføringsregler og ny 

bilagsbunkeforside.  

 

Elevene er klare for sine  
elev pc´er.  
Er du klar til å bistå med 

betalingen? Sjekk her. 

 

Vær obs på svindelforsøk! 
Vi mottar iblant fakturalignende 

krav fra svindlere. Dersom 

ukjente faktura havner i din 

Agresso-oppgaveliste, ber vi deg 

undersøke om det kan være 

svindel. Les her. 

 
Hva vet du om 
prosjektregnskap? Finn ut her. 
 

 

Politiske vedtak i økonomisaker 
 

Fylkestingets junisamling ble avviklet 16-19. juni. 
 

Saker med særlig betydning for budsjett- og regnskapsarbeid: 

Sak 24/15 Årsregnskap 2014                         

Sak 27/15 Budsjettoppfølging per 30.04. 2015 

Sak 28/15 Økonomiske basisforutsetninger, Budsjett 2016/ Økonomiplan 2016-2019 

Hele sakslisten finner du her 

 

Neste fylkestingssamling starter 13. oktober 
 

 

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