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Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  
Postboks 6600, 9296 TROMSØ 
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TIL TROMS FYLKESKOMMUNES LEVERANDØRER  

Att: Økonomiansvarlig, kundeansvarlig 

 

   

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

19/5559-11 Natasja Hanssen 212 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

65204/19    25.11.2019 

 

 

2. VARSEL OM NY FAKTURAADRESSE  

FYLKESKOMMUNENE TROMS OG FINNMARK SLÅS SAMMEN 01.01.2020 

 

Vi varsler på nytt om at Troms fylkeskommune (org.nr: 864 870 732) og Finnmark 

fylkeskommune (org.nr: 964 994 218) slås sammen til én fylkeskommune fra 01.01.2020.  

 

Den nye fylkeskommunen, Troms og Finnmark fylkeskommune, får fra samme dato nytt 

organisasjonsnummer; 922 420 866. 

 

Endring i adresse 
Fra og med 01.01.2020 må faktura til Troms og Finnmark fylkeskommune inneholde 

følgende adresse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enheter fremgår av vedlegget/oppgis av bestiller. 

 

Ny fakturaadresse (nytt aksesspunkt) 
 

2019-leveranser: 2020-leveranser (etter 01.01.2020): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troms fylkeskommune 

(Enhet) 

Postboks 338 Alnabru 

0614 OSLO 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

(Enhet) 

Postboks 701 

9815 VADSØ 

Troms fylkeskommune 

EHF til org.nr. 864 870 732 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

EHF til org.nr. 922 420 866  
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Tidspunkt for iverksettelse av endringer 
 
FAKTURA FOR LEVERANSER/ARBEID SOM ER UTFØRT I 2019 (før fylkessammenslåing) 

Vi ber om at faktura som gjelder leveranser i 2019 sendes Troms fylkeskommune så snart 

som mulig og straks etter at leveransen har funnet sted. Vi ønsker helst å motta faktura i god 

tid før årsskiftet, men stenger vårt regnskap for inngående faktura den 16. januar 2020.  

 Faktura utstedes med fakturadato senest 31.12.2019 (kun 2019-leveranser) 

  Faktura sendes som EHF til aksesspunkt med org.nr. 864 870 732 

 Alle faktura må merkes med et fem-sifferet ressursnummer i «Deres ref.» feltet 

 Postboks 338 Alnabru, epostadressen faktura-tromsfylke@nets.eu og aksesspunktet i ELMA-

registeret for Troms fylkeskommunes org.nr. 864 870 732 stenger den 16.01.2020. Etter 

denne dato må faktura ha fakturadato i 2020, og være adressert til den nye fylkeskommunen 

(også faktura som gjelder leveranser i 2019, men hvor faktureringen er forsinket).  

 
FAKTURA FOR LEVERANSER/ARBEID SOM ER UTFØRT I 2020 (etter fylkessammenslåing) 

Vi vil be om at faktura som gjelder leveranser i 2020 ikke sendes den nye fylkeskommunen 

før etter at nytt organisasjonsnummer og aksesspunkt er registrert og aktivert i ELMA-

registeret 1. januar 2020.  

 Faktura som gjelder leveranser av varer og tjenester utført i 2020, må utstedes etter 01.01.2020 

til Troms og Finnmark fylkeskommune, med fakturadato i 2020. 

 Faktura sendes som EHF til den nye fylkeskommunens aksesspunkt med  

org.nr. 922 420 866 

 Aksesspunktet til Troms og Finnmark fylkeskommune vil bli aktivert i ELMA-registeret den 

1. januar 2020. Det vil ikke være mulig å sende faktura til dette org.nr. før denne dato. 

 Troms og Finnmark fylkeskommune mottar ikke faktura sendt pr. post eller epost. 

 

Faktura som er feiladressert/feilsendt vil bli returnert. 

 

Merking av faktura og krav til innhold i faktura 
 

Faktura til Troms og Finnmark fylkeskommune må merkes med en fem-sifferet referanse i 

fakturafeltet Deres ref. Referansen fremgår av bestillingen/oppgis av bestiller.  

 

Se vedlagte (foreløpige) oversikt som viser referansen (krav til merking) for den enkelte enhet 

i Troms og Finnmark fylkeskommune etter 01.01.2020. Oppdatert versjon av oversikten vil 

også bli å finne på tromsfylke.no ved søk etter Fakturamottak, og senere på den nye 

fylkeskommunens internettside. 

 

Les mer om elektronisk faktura og krav til innhold i faktura på altinn.no eller anskaffelser.no 

 

For ordens skyld nevnes at e-post adresser vil bli nye fra 01.01.2020, men at leveringsadresser 

og besøksadresser forblir uendret etter sammenslåingen. 

 

Spørsmål om innholdet i brevet kan rettes til regnskap@tromsfylke.no  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Elin Nystuen 

regnskapssjef 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Kopi: Alle enheter, Troms fylkeskommune 

mailto:faktura-tromsfylke@nets.eu
http://www.tromsfylke.no/om-fylkeskommunen/sentrene/%C3%B8konomisenteret/%C3%B8konomiforvaltning-i-troms-fylkeskommune/fakturamottak/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/regnskap/faktura-salgsdokumentasjon/
https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/krav-til-digitalisering-i-offentleg-regelverk
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