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Nå skal brikkene på plass...i raskt tempo!    
 

I tillegg til daglig drift er fokus nå rettet mot det viktige arbeidet for å få til en vellykket sammenslåing av 

økonomifunksjonene i nye Troms og Finnmark fylkeskommune. I forlengelsen av vedtatt prosjektskisse på 

overordnet nivå, jobbes det for tiden med å gi mandat og angi prioriteringer og fremdriftsplaner for sentrale 

ekspertgrupper knyttet til blant annet budsjett, regnskap og innkjøp.  

 

Fellesnemnda besluttet i februar at Visma Enterprise skal være økonomisystem i den nye fylkeskommunen. 

Det innebærer at alle som jobber med Unit4 i dag, skal ta i bruk Visma fra januar 2020. Anskaffelse av felles 

økonomisystem, utarbeiding av felles kontoplan og felles arbeidsprosesser og rutiner, har høyeste prioritet i 

tiden som kommer. Den nye fylkeskommunen må også ha felles digitale løsninger for sine anskaffelser. 

Planen er å videreføre bruken av Mercell som leverandør i 

begge fylkeskommunene, da i integrasjon med nytt felles 

sak og arkivsystem.   

 

Vi har dessverre begrenset med tid til å få på plass bred 

involvering i det pågående arbeidet. Likevel vil vi, så langt 

det lar seg gjøre, prioritere samarbeid med spesielt 

berørte enheter, innenfor den tidsrammen vi har til rådighet. 

Vi tar sikte på å legge til rette for informasjon om det 

arbeidet vi er involvert i og de beslutninger som tas, enten 

på egne sider (ansattportalen) eller felles plattformer. 

 

 

Sentrale frister og informasjon 
 

 Bistand til konkurranser eller spørsmål til innkjøpsavtalene 
 Brukerveiledninger Unit4 Web  
 Eksterne og interne frister for bl.a. budsjett, lønn, mva-komp/mva-melding og annet 

 Hvem gjør hva på Økonomisenteret 

 Sjekkliste budsjett og regnskap 

 Kontakt regnskapsteamet på regnskap@tromsfylke.no.  
Så svarer vi uavhengig av fravær o.l. 

 

http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/68/Behovsmelding-nar-du-trenger-bistand-fra-Innkjop.aspx#.WhgsNuTrs-U
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/unit4-ubw/
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/regnskap/eksterne-og-interne-frister/
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/ansatte/
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/veiledere-og-rutiner/
mailto:regnskap@tromsfylke.no?subject=Henvendelse%20til%20regnskapsteamet


 

Budsjett / finans 

 

KOSTRA-analyse 2018 utgår 

For tiden prioriteres 

sammenslåingsarbeidet, og av 

den grunn utgår den ordinære 

KOSTRA-analysen.  

 

Det kan bli aktuelt med en mindre 

omfattende analyse i forbindelse 

med budsjett- og økonomiplan 

prosessen for den nye 

fylkeskommunen. Dette kommer 

vi i så fall tilbake til.  

 

Vårens økonomisaker 

Fylkestinget behandler i juni både 

Årsregnskap og Årsberetning 

2018, samt budsjettoppfølging 

per 30.4 (drift og investering). 

Rutiner og informasjon om 

oppfølgingsarbeidet finner du her! 

 

Det forberedes også 

økonomisaker til fellesnemndas 

møte i juni, blant annet sak om 

økonomiske basisforutsetninger 

for økonomiplan 2020-2023 for 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune. 

 

 

 

 

 

Innkjøp 

 

Nye kontraktsvilkår 

Innkjøpstjenesten har lenge hatt 

behov for å oppgradere 

fylkeskommunens alminnelige 

kontraktsvilkår og få kontraktsvilkår 

som egner seg til både varekjøp og 

tjenestekjøp. Det siste året har vi 

totalrenovert de gamle vilkårene. Vi 

har nå et sett kontraktsvilkår 

tilpasset varekjøp og et sett 

kontraktsvilkår tilpasset 

tjenestekjøp.  

 

Les mer og last ned 

kontraktsvilkårene her.   

 

 

Ny kontaktperson i Staples. 

 

Olav Solvang overtar etter Bjørn 

Bjørgvik som kontaktperson på 

staplesavtalene. Han er bosatt i 

Tromsø og har mulighet å komme 

innom din enhet på relativt kort 

varsel hvis det blir behov.  

 

Kontaktinfo ligger tilgjengelig på alle 

staplesavtalene på KAV. 

 

 

 

 

 

Regnskap 

 

Pluss i regnskapet i 2018 

Også 2018-regnskapet viste 

mindreforbruk («overskudd») 

sammenlignet med budsjett. Les 

mer om resultatet for sektorene. 

 

Vellykket fusjon av bankkontoer 

Nye betalingsløsninger og strenge 

krav til bokføring, gjør at vi 

reduserer antall bankkontoer. Vi 

har nå lykkes med å samle aktivitet 

på skolenes 20 kontoer på én 

felles bankkonto. Vi håper å 

fortsette arbeidet, og gleder oss 

over at Finnmark ser mot samme 

løsning. Les om rutinene ved 

skolene. 

 

Tid for ryddedugnad! 

For å forberede sammenslåingen 

av balanseregnskapene til de to 

fylkene vil 2019 preges av rydding 

både når det gjelder antall kasser 

og bankkontoer, gamle fordringer 

og gjeldsposter, tidligere års 

avsetninger til bundne fond m.v. Se 

hva vi eksempelvis planlegger for 

fond. 

 

Be kundene oppgi epost-

adresse! 

Oppfordre våre kunder til å motta 

faktura fra oss via Epost (dersom 

EHF ikke er et alternativ). Les mer. 

 

 

 

 

 

http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/økonomi/budsjett/budsjettoppfoelging/
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/80/Nye-kontraktsvilkar.aspx#.XKs76ssUlaQ
https://my.mercell.com/m/mymercell/default.aspx
https://my.mercell.com/m/mymercell/default.aspx
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/regnskap/%C3%A5rsoppgjoer-regnskapsavslutning/
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/regnskap/%C3%A5rsoppgjoer-regnskapsavslutning/
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/regnskap/bokfoeringsregler/
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/regnskap/fond/
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/regnskap/fond/
http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/økonomi/regnskap/kundefakturaehf/


 

 

Politiske vedtak i økonomisaker 
 

Neste fylkestingssamling starter 18. juni 2019. Saksdokumenter og vedtak finner du i Politisk møtekalender på  

hjemmesiden. Klikk på møtedato i det utvalget der sakene behandles.  
 

Fylkestingssamling 12.-15. mars 
21/19 Finansiell årsrapport 2018  
 

Fellesnemndas møter 30.-31. januar og 26.-27.februar 
Flere aktuelle saker. 
 

 

Redaktører                                                                                                       Neste infobrev: sept 2019 
Elin, Merete, Helene                                                                                                           Tidligere infobrev finner du her  

 

 

https://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=5667
https://innsyn-vs.tromsfylke.no/motekalender
https://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=5666
http://www.tromsfylke.no/regionreformen/
mailto:elin.nystuen@tromsfylke.no?subject=Infobrev%20fra%20Økonomisenteret
mailto:merete.j.kielland@tromsfylke.no?subject=Nyhetsbrev%20fra%20økonomisenteret
mailto:helene.lockertsen@tromsfylke.no
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/infobrev/

