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Tid for å sanke! 
 

Etter en fantastisk sommer i nord, med upåklagelig mange soltimer, kan vi nå se fram til en 

årstid hvor naturen viser seg fra sin beste side her i nord. I slike tider er det ikke  bare sopp 

og bær som kan sankes, det er også et glimrende  tidspunkt  for å fylle på  med   ny 

kunnskap på viktige fagområder.  

 

I slutten av mai arrangerte Økonomisenteret en opplæringsdag primært for nye  

Medarbeidere med innkjøps - og økonomioppgaver. 6. og 7. oktober følges dette opp med 

to nye opplæringsdager hvor dag 1 i hovedsak er en gjentagelse av vårens program. Vi har 

fått mange gode innspill på interessante tema for dag 2, og i dette nyhetsbrevet gir vi en smakebit på foreløpig program. 

Målgruppe for høstens dager er både nye og erfarne ansatte med innkjøps- og økonomioppgaver i hele eller deler av 

sin stilling.  

 

Troms fylkeskommune har vært ute på konkurranse for ny hovedbankavtale. Sparebanken1 Nord-Norge vant også 

denne gangen konkurransen, og ny kontrakt er gjeldende for perioden 01.09.14 – 31.08.17 med opsjon for forlengelse 

fra 01.09.17 – 31.08.18. Ny hovedbankavtale ble underskrevet mandag 18. 

august, og begivenheten ble markert med kake. Vi ser fram til fortsatt godt 

samarbeid med banken, sa fylkesordfører Knut Werner Hansen da han 

underskrev avtalen. 

 
Fra venstre: konserndirektør Christian Overvaag, Sparebank1 N,  

fylkesordfører Knut Werner Hansen, Troms fylkeskommune, og 

konsernsjef Jan-Frode Jensen, Sparebank1 Nord-Norge  

(20.08.2014 Foto: Maarit Markussen)    

 

 

     Sentrale frister og informasjon: 
 KOSTRA-analyse 2013 – skrivefrist 29. august. 

 Terminoppgave og betaling av moms termin 3 innen 1. september. 

 Frister for årets budsjettoppfølginger. Frist per august er for skolene 3. sept, øvrig drift 5. sept.  

 Kontroll og/eller retting av momskompensasjonskoder innen 20. september. 

 Skal innkjøpstjenesten gjennomføre en konkurranse for din enhet? Husk å meld fra i god tid! 

http://ansatte.tromsfylke.no/default.aspx?subcat=515&art=6592
http://ansatte.tromsfylke.no/default.aspx?subcat=515&art=6442
http://ansatte.tromsfylke.no/default.aspx?subcat=672&art=6563


 

 

  Budsjett / finans 

Budsjett 2015 og 
Økonomiplanprosess 2015-18 
Stortingets behandling av nytt 
inntektssystem for 
fylkeskommunen vil ha stor 
betydning for prosessen. På 
hvilken måte finner du ut her. 
 
Nytt Årshjul økonomi for 
Utdanningssektoren  
Nå er økonomisk årshjul 2014/15 
 for Videregående opplæring 
oppdatert og klar til bruk. Her 
finnes mye informasjon om ulike 
arbeidsprosesser i løpet av et år. 
Årshjulet finnes etterhvert her. 
Oppdatert årshjul er per nå 
vedlegg til nyhetsbrev.   
 
Lettere å finne fram i Agresso   
«Layout» på rapportoppsettene i 
Agresso Web er endret. Vi håper 
det er enklere å finne frem, men 
hører gjerne fra deg dersom du 
har synspunkter. Les mer her. 

 

Innkjøp 

 
Reiseavtaler! 
Innkjøpstjenesten har i det siste 
fått en del spørsmål angående 
reiseavtaler. Vi besvarer noen av 
dem her. 
 
Oppgradering av trådløst nett 
til skolene 
Innkjøpstjenesten bistår i disse 
dager IT-senteret med å kjøre 
konkurranse på oppgradering av 
trådløst nett til skolene. 
Tilbudsfristen er satt til 10. 
september. Mer info. kommer når 
avtalen er signert.  
 

 

Regnskap 

Avlegge revisorattestert 
prosjektregnskap? 
Attestasjon av prosjektregnskap 
inngår i avtalen Troms 
fylkeskommune har med KomRev 
NORD IKS. Revisors veileder 
leser du her. 
 
Trenger din virksomhet 
kontanter? 
Flere enheter går nå bort fra bruk 
av kontanter. Bardufoss vgs. 
avviklet i 2013 sine 
kontantkasser. Les mer om 
bakgrunnen for et slikt valg og om 
hvilke fordeler dette gir.  
 
Ny rutine for bruk av 
betalingskort kommer! 
Vi vet at mange ønsker å bruke 
betalingskort ved anskaffeler der 
det ikke lar seg gjøre å motta 
faktura. Økonomisenteret foreslår 
nå rutiner for dette, og ønsker 
gjerne å høre fra de som allerede 
har slike kort i bruk. Les mer her. 

 

Politiske vedtak i økonomisaker 
 

Fylkestingets junisamling ble avviklet 17 – 19. juni. 
 
Saker med særlig betydning for budsjett- og regnskapsarbeid: 
Sak 37/14  Troms fylkeskommune – Årsregnskap 2013 
Sak 38/14  Økonomiske basisforutsetninger Økonomiplan 2015-2018 
Sak 40/14  Budsjettoppfølging per 30.04.2014 
Sak 42/14  Tilbudsstruktur og kostnadsreduksjon i Videregående opplæring 

 
Hele sakslisten finner du her. 

   Neste fylkestingssamling er 13. – 17. oktober 

 

Redaktører                                                                                 Neste nyhetsbrev: November 2014 
Elin, Merete og Renate.                                                                                        Tidligere nyhetsbrev finner du her 
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