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Med høsten kommer lysten 
til å prøve noe nytt!  
I disse dager gjennomfører vi de 
aller siste tester før vi tar løs med 
oppgradering av ERP-/ 
økonomisystemet Agresso til  
ny løsning med det klingende 
navnet Unit4 Milestone 5. Vi har 
forberedt oss godt, men krysser 
likevel fingre for at overgangen skal 
forløpe smertefritt.  
 

Vi håper at du, som én av over 400 
brukere, vil sette pris på ny funksjonalitet, spesielt i web-versjonen av økonomisystemet. Lykke til! 
 

Mandag 26. september arrangerer vi fagdag på fylkeshuset for de som jobber med økonomi i 
fylkeskommunen. Programmet vil i hovedsak ha temaer knyttet til ny versjon av økonomisystemet Unit4 
(Agresso), men det vil også være andre økonomitemaer. Straks programmet er klart, sender vi ut 
invitasjon med påmelding. Sett av dagen! 

 
Sentrale frister og informasjon: 

 

• OBS! Alle faktura, inkl. internfaktura, må være attestert og anvist før kl. 14 i morgen tirsdag 30. 
august. 

• Omsetningsoppgave mva. og andre regnskapsfrister 
• Budsjettoppfølging – sentrale frister m.v. 
• Hjelp til å kjøre konkurranser? Meld fra til innkjøpstjenesten i god tid!  
• Husk ny epostadresse for fakturamottak: faktura-tromsfylke@nets.eu  Les gjerne mer her. 

 

http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/opplaeringkurs/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/frister/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/budsjettoppfolging/
mailto:innkjop@tromsfylke.no
mailto:faktura-tromsfylke@nets.eu
http://tromsfylke.no/#/innhold/1200
http://tromsfylke.no/#/innhold/nyheter/agresso-stenges-i-en-hel-uke/


 

 

Budsjett / finans 
 
Overordnet budsjettprosess 
Høstsesjonen er godt i gang og 
med den prosessen fram mot 
økonomiplan 2017-2020 og 
budsjett 2017. Den 
overordnede 
budsjettprosessen legger 
føringer for tidsrammene for 
prosessen.  
Ta gjerne en titt her 
 
Ny budsjettleder – 
velkommen! 
Randi Sørbøe går av med 
pensjon 1.9.16. Merete J. 
Kielland er tilsatt som 
budsjettleder etter Randi. Hun 
er allerede godt i gang med 
den travle høstsesongen. 
Merete kommer fra stilling som 
spesial-rådgiver på 
Utdanningsetaten.  
 

 
 

 

Innkjøp 
 
Nye avtaler 
• Kontor- og datarekvisita, samt 

skolemateriell 
• Arbeids- og verneklær 
• Vikarbyråtjeneste (fom. 1.9.16) 
• Hotellovernatting (fom. 1.9.16) 
Les mer om avtalene på IDA 
 
Nytt anskaffelsesregelverk fra 
1.1.17 – hva betyr det for deg? 
Stikkord er nye terskelverdier, 
enklere gjennomføring av 
anskaffelser og nye krav til bruk av 
lærlinger. 
Les mer her   
 
Fylkeskommunen vant i KOFA  
Troms fylkeskommune ble klagd 
inn for KOFA i konkurransen på 
Kontor- og datarekvisita, samt 
skolemateriell.  
Les mer om saken her 
 
Fagdag innkjøp  
På grunn av store endringer i 
regelverket vil innkjøpstjenesten 
på nyåret gjennomføre en fagdag 
med fokus på det nye regelverket. 
Les mer her  
 

 

Regnskap 
 
Hva innebærer en overgang fra 
Agresso til Unit4 Milestone 5? 
Tross helt nytt teknisk miljø, er 
ikke endringene for deg som 
bruker veldig store. Men web-
brukerne vil oppleve et nytt 
brukergrensesnitt, forhåpentligvis 
bedre enn før! 
Sett deg gjerne inn i det nye  
 
Påminnelse – purringer og 
inkassovarsler er uønsket 
Oppdater deg på hvilke rutiner 
som gjelder her. 
 
Når noen slutter – hva med 
dennes ressursnummer? 
Ansatt som overtar oppgavene 
overtar også ressursnummeret til 
den som slutter. Les mer her. 
 
Ny rutine – utgående faktura til 
kunder 
Les mer eller ta kontakt med oss 
ved spørsmål om nye 
kundegrupper, fakturarutiner m.v. 
 
IKT-ansvarlige ved skolene 
Bli oppdatert på rutiner om 
betaling og evt. refusjon av elev-
pc betaling. 

 
Politiske vedtak i økonomisaker 
 

Fylkestingets junisamling ble avviklet 14-17 juni. 
Saker med særlig betydning for budsjett- og regnskapsarbeid: 
Sak 33/16 Årsregnskap 2015 – Troms fylkeskommune 
Sak 34/16 KOSTRA-analyse regnskap 2015 
Sak 35/16 Budsjettoppfølging per 30.4.2016 
Sak 36/16 Sak om økonomiske basisforutsetninger budsjett 2017/-økonomiplan 2017-2020 
Hele sakslisten finner du her. 
 
Neste fylkestingssamling er 18 - 20 oktober. 
Saksdokumenter og vedtak finner du i Politisk møtekalender på hjemmesiden vår.  

   Møtekalenderen kan også legges til i Favoritter i din nettleser.  
 

 
Redaktører                                                             Neste infobrev: nov. 2016 
Elin, Merete og Renate                                                                                                     Tidligere infobrev finner du her  
 

 

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/budsjett-og-okonomiplan/
http://innkjop.tromsfylke.no/IDAogavtaler.aspx#.V8Q7hE3r2ou
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/59/Nytt-innkjopsreglement-fra-nyttar-Hva-betyr-det-for-deg.aspx#.V8QVL03r2ot
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/58/Troms-fylkeskommune-vant-i-KOFA.aspx#.V8QWCE3r2ot
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/60/Fagdag-innkjop.aspx#.V8QWI03r2ot
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/agresso-unit4/agresso-milestone/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/leverandoerfakturaehf/purring-inkasso/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/leverandoerfakturaehf/ressursnummer/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/kundefaktura-ehf/
mailto:regnskap@tromsfylke.no
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/elev-pc/
http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=2914
mailto:elin.nystuen@tromsfylke.no?subject=Infobrev%20fra%20%C3%98konomisenteret
mailto:merete.j.kielland@tromsfylke.no?subject=Nyhetsbrev%20fra%20%C3%B8konomisenteret
mailto:renate.mortensen@tromsfylke.no?subject=Infobrev%20fra%20%C3%98konomisenteret
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/infobrev/

