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INNKJØPSSTOPP FRA 20. NOVEMBER 2019 
 

Fylkesrådet har i sak 208/19 vedtatt at det innføres innkjøpsstopp i hele Troms fylkeskommune 

med virkning fra 20. november og ut budsjett-/regnskapsåret 2019. Finnmark fylkeskommune 

har også besluttet å innføre innkjøpsstopp fra samme tidspunkt/i samme periode. 

 

Fylkesrådet ber virksomhets-/enhetsledere om å planlegge innkjøp for resten av budsjettåret 

2019, slik at bestillinger gjøres så tidlig som mulig og senest innen 20. november, og gjøre 

avtale med leverandørene om leveranser og fakturering i god tid før årsskiftet. Det er viktig 

med god planlegging og tilstrekkelig ressursbruk for å få dette til. 

 

Hensikten med innkjøpsstopp er å redusere fakturamengden ved årsskiftet 2019/2020, slik at 

antall faktura som må anordnes og behandles manuelt blir redusert. Anordning er et 

periodiseringsprinsipp som innebærer at utgiften skal føres i samme regnskapsår som varen 

eller tjenesten er levert. Dette gjelder spesielt fakturaer som mottas i 2020 og hvor levering har 

skjedd i 2019. 

 

Innkjøpsstopp etter 20. november vil som hovedregel gjelde for alle varer og tjenester, men 

skal ikke være til hinder for fylkeskommunen i å utføre sine oppgaver. Det er likevel kun 

unntaksvis at man kan foreta bestillinger etter denne datoen. Dersom materiell og utstyr blir 

ødelagt, gis det anledning til å reparere eller erstatte dette. Innkjøpsstopp gjelder heller ikke 

ferskvarer til kantiner, mat- og restaurantfag og eventuelle andre varer som har begrenset 

holdbarhet. Leveranser og fakturering som er knyttet til allerede planlagte aktiviteter (f.eks. 

konferanser, møter, kurs), inngåtte leieavtaler, tjenesteavtaler, abonnement m.v. 

gjennomføres som planlagt. Men også her må leverandørene oppfordres til tidlig fakturering 

(i god tid før årsskiftet). 
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Unntakene som er nevnt foran er ikke uttømmende. Virksomhets-/enhetsledere må vurdere og 

planlegge bestillinger innenfor egne rammer, og med de føringer som er gitt i dette notatet, 

slik at fylkeskommunen når målsetningen om en vesentlig reduksjon i antall bestillinger og 

tilhørende faktura etter 20. november 2019. 

De som ønsker det kan lese ytterligere begrunnelse for vedtaket om innkjøpsstopp i 

saksfremlegget til fylkesrådets sak 208/19. 

 

Informasjon til leverandører om overgangen til ny fylkeskommune 

Undertegnede benytter samtidig anledningen til å opplyse om at de sentrale økonomienhetene 

i de to fylkeskommunene i løpet av høsten, i to omganger, vil informere samtlige 

leverandører om nye Troms og Finnmark fylkeskommune og dennes nye fakturamottak (nye 

organisasjonsnummer), samt om merking av faktura m.v. Når disse opplysningene er gjort 

tilgjengelig (nærmere årsskiftet), vil også virksomhetene/enhetene motta informasjon om nytt 

fakturamottak i nye Troms og Finnmark fylkeskommune.  

 

Leverandørene vil informeres om-/oppfordres til at det ikke er ønskelig at de fakturerer nye 

Troms og Finnmark fylkeskommune for leveranser som skal skje i 2020, før tidligst 

01.01.2020. I overgangen mellom gammel og ny fylkeskommune (og gammelt og nytt 

økonomisystem og regnskapsår), oppfordres alle attestanter og anvisere til å utøve betydelig 

kontroll av i hvilket regnskapsår leverandørfakturaer tilhører. Dette kommer det etterhvert 

mer informasjon om. 

 

 
 

Med vennlig hilsen 

 
 

Elin Nystuen 

regnskapssjef 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

https://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=6127

