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Økonomiarbeidet digitaliseres ytterligere 
Som mange av dere har lagt merke til har fylkeskommunen blitt mer 

digital det siste året. I høst har økonomisystemet fått en påkrevd 

ansiktsløftning. Unit 4 er en ny og bedre versjon av Agresso Web. Nye 

digitale verktøy som f.eks. eBilag (Web hovedbok) øker effektiviteten, og 

styrker både internkontroll og budsjettkontroll. Innkjøpstjenesten har 

implementert det nye konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) fra 

Mercell. Troms fylkestrafikk er allerede en stor bruker, og stadig flere 

forventes å ta det i bruk i løpet av 2017. I tillegg byttes gode gamle IDA ut 

med en ny og mer moderne innkjøpsdatabase fra Mercell. Dette kan du 

lese mer om i nyhetssaken om «NY IDA» under. Det har altså vært og vil 

fortsatt bli noen endringer å forholde seg til i tiden som kommer. Vi har imidlertid stor tro på at endringene vil 

føre til at alle enhetene i fylkeskommunen blir mer effektiv, mer miljøvennlig, får bedre kontroll og ikke minst 

reduserer risikoen for å gjøre feil. 

 

Vi ønsker å rette en stor takk til dere alle for at dere er så tålmodig, lærevillig, entusiastisk og sporty som tar 

alle disse endringene på strak arm. Uten deres hjelp ville implementeringen vært mye vanskeligere. 

 

Sentrale frister og informasjon: 
 

 Årsoppgjør – kalender 
 Omsetningsoppgave mva. og andre regnskapsfrister 
 Sjekk NYE brukerveiledninger Unit 4 Web  
 Budsjettoppfølginger 

 Sjekkliste budsjett og regnskap 
 Hjelp til å kjøre konkurranser? Meld fra til innkjøpstjenesten i god tid! 

 

http://193.161.88.163/Tromsfylke/media/2816/kalender-frister-ny-2016.pdf
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/frister/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/unit-4-ubw/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/budsjettoppfolging/
http://193.161.88.163/Tromsfylke/media/2812/sjekkliste-2016.pdf
mailto:innkjop@tromsfylke.no


 

 

Budsjett / finans 
 

Hva viser prognosene for 

oktober?  

Sett deg inn i fylkesrådets 

behandling av årets siste 

budsjettoppfølging som går til 

politisk behandling i fylkestingets 

desembersamling. 

 

 

Budsjett- og økonomiplan 2017-

2020 – utfordrende tider 

Mer informasjon om fylkesrådets 

innstilling til fylkestinget finner du 

her, sak 266/16.   

 

 

Ny KOSTRA-veileder 2017   

Også i kommende år er det flere 

endringer i hovedveilederen som 

berører fylkeskommunen. 

 

 

Start detaljbudsjettering allerede 

nå! 

Frist for overføring av 

detaljbudsjetter til Troms 

fylkeskommunes økonomisystem 

(Unit4 Web), er 31. desember. Mer 

om prosessen framover finner du 

her. 

 

 

Innkjøp 
 

Etikk, miljø og samfunnsansvar 

Troms fylkeskommune vil ha økt 

fokus på miljø, etikk og 

samfunnsansvar i sine 

anskaffelser.  

Les hvordan her 

 

Behov for innkjøpsbistand? 

Dersom dere skal foreta en 

anskaffelse og trenger bistand 

ønsker vi at dere tar kontakt med 

innkjøpstjenesten så tidlig som 

mulig i prosessen. 

Les mer her 

 

Ny IDA i anmarsj 

Det nye avtaleverktøyet vil bli 

tilgjengelig om kort tid. Les mer om 

hva det innebærer for deg  

 

Utvalgte konkurranser under 

arbeid 

 Elev PC 

 Rengjøringskonkurranser inkl. 

catering og servering 

 Olje og drivstoff 

 Dentale konkurranser 

(forbruksmateriell og utstyr) 

 Næringsmidler (Kolonial, frukt 

og grønt, fisk) 

 Lyskilder 

 

Regnskap 
 

3…2…1…Regnskapsavslutning 

2016!   

Vi er allerede i gang med 

årsoppgjøret – er du? 

Les mer om oppgaver og frister. 
 

Om investeringer (varige 

driftsmidler).  

Alle kjøp over kr 100 000 av 

driftsmidler med levetid over 3 år 

skal utgiftsføres og finansieres i 

investeringsregnskapet. 

 

Heretter registreres alle bilag 

direkte i økonomisystemet 

(eBilag).  

Unit 4 Web hovedbok erstatter fra 

nå av posterings-/omposterings-

bilag sendt til Økonomisenteret pr. 

post/ internpost.  

 

Vær obs på falske faktura!  

Vi har i det siste erfart flere 

eksempler på falske faktura. Her 

gjelder det å være obs! 

Sjekk falske leverandører her.  

 

Har du aktivert vikarer i Unit 4? 

Det er veldig enkelt (og viktig!) å 

ha vikar(er) for fakturabehandling. 

Les brukerveiledning. 

 

Politiske vedtak i økonomisaker 
 

Neste fylkestingssamling starter 13. desember. Saksdokumenter og vedtak finner du i Politisk møtekalender på   

hjemmesiden. Klikk på møtedato i det utvalget der sakene behandles (Fylkestinget – Des – 13) 

 

   Møtekalenderen kan også legges til i Favoritter i din nettleser.  
 

 

Redaktører                                                                                                     Neste infobrev: mars 2017 
Elin, Merete og Renate                                                                                                     Tidligere infobrev finner du her  

 

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/budsjettoppfolging/budsjettoppfolging-15-okt-2016/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/budsjett-og-okonomiplan/budsjett-2017-okonomiplan-2017-2020/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/1996
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/detaljbudsjett/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/detaljbudsjett/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/detaljbudsjett/
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/61/Miljo-etikk-og-samfunnsansvar.aspx#.WDV7Wbl9acw
mailto:innkjop@tromsfylke.no
mailto:innkjop@tromsfylke.no
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/62/Skal-du-foreta-en-anskaffelse-og-trenger-hjelp.aspx#.WDV7qLl9acw
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/63/Innkjopstjenesten-lanserer-snart-NY-IDA.aspx#.WDV86Ll9acw
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/63/Innkjopstjenesten-lanserer-snart-NY-IDA.aspx#.WDV86Ll9acw
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/arsoppgjor-regnskapsavslutning/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/investeringsregnskap/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/investeringsregnskap/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/unit-4-ubw/ny-funksjonalitet-unit-4-web/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/nytt-og-nyttig-a-vite/
http://193.161.88.163/Tromsfylke/media/2815/brukerveiledning-unit4-web-aktivere-vikarer.pdf
http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=2916
http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motekalender
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

