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Økonomisenteret informerer 
Vi går nå inn i den travleste tiden for mange. Budsjettet for neste år skal vedtas i begynnelsen av 

desember, og detaljene rundt dette skal på plass samtidig som vi går i gang med å avslutte inneværende 

regnskapsår og for alvor starter juleforberedelsene. Økonomisenteret 

har også i år utarbeidet en egen kalender med forslag til aktiviteter som 

bør inngå i regnskapsavslutningen i desember i år og januar neste år. 

Du finner kalenderen på nye intranett under «Økonomi», sammen med 

mye annen informasjon som vi daglig oppdaterer.  

                                                                                                                  

                            

Vi benytter anledningen til å takke for kjempebra oppmøte under 

fagdagene i oktober.  

Presentasjonene som ble gjennomgått finner dere her: 

 
Budsjetteamet            Regnskapsteamet                 Innkjøpsteamet 

 

Sentrale frister og informasjon: 
 Rapportering og «utbetaling» av interne tilskudd – 1. desember 

 Refusjonskrav skoleskyss (registrert i Agresso Web) – 19. desember 

 Detaljert oversikt over frister ved årets regnskapsavslutning  

 Frister for budsjett og budsjettoppfølginger  

 Andre frister å huske på!  

 Prisene i hovedbankavtalen ligger nå tilgjengelig på IDA – kontroller at din enhet får de riktige prisene! 

 

Du visste neppe at enhetene i fylkeskommunen i gjennomsnitt bruker 7 dager, 7 timer og 23 minutter på å 

behandle én faktura? Vil du vite hvordan din virksomhet ligger an? Ta kontakt med regnskapsteamet :-) 
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Ikke la nissen overta styringen riktig 

enda... 

http://norsk.tromsfylke.no/Portals/0/Vedlegg/%D8konomi/Regnskap/Kalender%20frister%202014.pdf
http://norsk.tromsfylke.no/Forside/For-ansatte/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Oppl%C3%A6ring-kurs/Nyansatte-%C3%B8konomimedarbeidere
http://norsk.tromsfylke.no/Forside/For-ansatte/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Oppl%C3%A6ring-kurs/Nyansatte-%C3%B8konomimedarbeidere
http://innkjop.tromsfylke.no/Veileder/Presentasjoner.aspx#.VGx7kWeVljM
http://norsk.tromsfylke.no/Forside/For-ansatte/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Regnskap/%C3%85rsoppgj%C3%B8r/Frister
http://norsk.tromsfylke.no/Portals/0/Vedlegg/%D8konomi/Regnskap/Kalender%20frister%202014.pdf
http://norsk.tromsfylke.no/Portals/0/Vedlegg/%D8konomi/Budsjett/Frister%20budsjettoppfolginger%202014.pdf
http://norsk.tromsfylke.no/Forside/For-ansatte/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Regnskap/Frister
mailto:regnskap@tromsfylke.no


 

 

Budsjett / finans 

 
Budsjett 2015 og økonomiplan 

2015 - 2018 

Fylkesrådets innstilling til 

fylkestinget var oppe til 

behandling 18. november.  

Les mer her. 

 

Hvilke endringer er det i 

KOSTRA 2015? 

I hovedveilederen for neste år er 

det flere endringer som berører 

fylkeskommunen.  

Les mer her. 

 

Budsjettoppfølging til årets 

siste fylkesting 

Fylkesrådet har nylig behandlet 

budsjettoppfølgingssak som skal til 

fylkestinget i desember.  

For mer informasjon les her. 

 

 

Innkjøp 

 

Nye avtaler på matvarer 

Det er inngått nye avtaler på  

fersk kjøtt og kjøttprodukter og 

fersk fisk og fiskemat. Avtale på 

meieriprodukter inngås i uke 48. 

Les mer om avtalene på IDA 

 

Fra bestilling til betaling 

For lettere å forstå konsekvensene 

ved manglende fakturakontroll og 

feil merking av faktura har vi lagd 

en oversikt over fakturaflyten.  

Les den her 

 

Rica har blitt Scandic. 

Hvordan påvirker det oss? 

Innkjøpstjenesten får ukentlige 

spørsmål om hvordan det 

påvirker våre avtaler med både 

Scandic og Rica. 

Les mer her 

 

Skal du foreta en anskaffelse? 

Du finner gode tips og veiledning 

til hvordan du skal gå frem ved 

både store og små anskaffelser 

på hjemmesiden til 

innkjøpstjenesten. 

 

 

Regnskap 

 
Årsoppgjøret 2014 er i gang! 

“Same…LIKE VIKTIGE… 

procedure as last year.”  

Vi er godt i gang, er du? 

Les mer om aktiviteter og frister 

 

Finner du ikke vedlegget i 

Agresso Web? 

Lurer du av og til på hvor 

fakturabildet og vedlegg havner 

i Agresso Web? Da oppfordres 

du til å lese brukerveiledningen 

«Dokumentarkiv 

kunde/leverandører».  

 

Nye elektroniske skjema  

– bruk de! 

På nye intranett finner du flere 

elektroniske skjema. Vi håper 

du bruker disse! 

 Opprette ny leverandør 

 Refusjon av elev-pc betaling 

 

Hva innebærer «aktuell 

periode» i Agresso? 

Finn ut mer. 

 

 

Politiske vedtak i økonomisaker 
 

Fylkestingets oktobersamling ble avviklet 14. – 16. oktober. 
 

Saker med særlig betydning for budsjett- og regnskapsarbeid: 

Sak 58/14  Budsjettoppfølginger per 31.08. 2014 

Sak 64/14  KOSTRA – analyse Troms fylkeskommune regnskap 2013 
 

Hele sakslisten finner du her. 
 

Neste fylkestingssamling er 9. – 11. desember 

Se mer om budsjett- og økonomiplansakene  
 

 

Redaktører        Neste nyhetsbrev: Mars 2015 
Elin, Merete og Renate        Tidligere nyhetsbrev finner du her  
 

 

http://norsk.tromsfylke.no/Forside/For-ansatte/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Budsjett/Budsjett-2015-og-%C3%B8konomiplan-2015-2018
http://norsk.tromsfylke.no/Forside/For-ansatte/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/KOSTRA/KOSTRA-endringer
http://norsk.tromsfylke.no/Forside/For-ansatte/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Budsjett/Budsjettoppf%C3%B8lginger
http://innkjop.tromsfylke.no/IDAogavtaler.aspx#.VGyiT2eVljM
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/47/Fakturaflyt-Fra-bestilling-til-betaling.aspx#.VGyik2eVljM
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/49/Rica-har-blitt-Scandic-Hvordan-pavirker-det-oss.aspx#.VG9NfmeVljM
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/48/Skal-du-foreta-en-anskaffelse.aspx#.VG8A-GeVljM
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/48/Skal-du-foreta-en-anskaffelse.aspx#.VG8A-GeVljM
http://norsk.tromsfylke.no/Forside/For-ansatte/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Regnskap/%C3%85rsoppgj%C3%B8r
http://norsk.tromsfylke.no/Forside/For-ansatte/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Agresso
http://norsk.tromsfylke.no/Forside/For-ansatte/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Agresso
http://norsk.tromsfylke.no/Forside/Felles-tjenester/Elektroniske-skjemaer/Opprette-leverandør-i-Agresso
http://norsk.tromsfylke.no/Forside/Felles-tjenester/Elektroniske-skjemaer/Refusjon-av-betaling-for-ELEV-PC
http://norsk.tromsfylke.no/Forside/For-ansatte/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Regnskap/Bokf%C3%B8ringsregler/Periode-i-Agresso
http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=710
http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=711
mailto:elin.nystuen@tromsfylke.no?subject=Infobrev%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

