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Tiden som kommer og tiden som flyr avsted! 

Nyhetsbrevet, som etter kort tid fikk det klingende navnet, Infobrev 

Økonomisenteret, har i disse dager 5 års jubileum! Utover en tilpasning av navn 

og ny «heading», har vi siden første utsendelse være tro mot vårt konsept, både 

med tanke på antall utsendelser, innhold og utforming. Infobrevet har befestet sin 

plass og utgjør en viktig arena for informasjon og kunnskapsdeling innen 

økonomi- og innkjøpsfaglige tema. Tilbakemeldinger fra våre lesere har så langt 

vært positive, og vi tar gjerne innspill som kan gjøre oss enda bedre. 

Innkjøpstjenesten arrangerte 29. mars fagdag hvor tema var det nye regelverket som trådte i kraft 1. januar 

2017. Det ble også informert om nytt anskaffelsesreglement og fylkeskommunens innkjøpsavtaler. Vi er godt 

fornøyd med fremmøtet og de gode diskusjonene som oppstod i løpet av dagen. Ta gjerne kontakt med oss 

dersom dere har spørsmål eller ikke fikk svar på spørsmålene under fagdagen.   

 

Presentasjoner fra fagdagen 

 

Sentrale frister og informasjon: 

 

 Budsjettoppfølginger og KOSTRA-analyse 
 Kontroll av mva-koder, mva-melding og andre regnskapsfrister 
 Brukerveiledninger Unit 4 Web  
 Sjekkliste budsjett og regnskap 
 Hjelp til å kjøre konkurranser? Meld fra til innkjøpstjenesten i god tid! 

 

mailto:innkjop@tromsfylke.no
http://innkjop.tromsfylke.no/Veileder/Presentasjoner.aspx#.WN4BrbjYU-U
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/3028/frister-årsberetning-2016-kostra-analyse-2016-budsjettoppfølginger-2017.pdf
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/frister/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/unit-4-ubw/
http://193.161.88.163/Tromsfylke/media/2812/sjekkliste-2016.pdf
mailto:innkjop@tromsfylke.no


 

Budsjett / finans 

 

Mva-kompen er varig fordelt- 

hva betyr det? 

Ved budsjettendringer i løpet av 

året, vil sektorene fra nå av 

beholde mva-kompensasjonen.  

Les mer om hvorfor og hvordan! 

 

Tid for prosjektbudsjett i drift!  

Mottar dere prosjektmidler fra 

eksterne, eller har dere prosjekter 

med intern finansiering på gang?  

Til hjelp i arbeidet med å skape  

god økonomistyring av prosjekter i 

drift, har vi oppdatert både 

brukerveiledninger og mal for 

prosjektbudsjett.     

 

Neste års budsjett- og 

økonomiplanarbeid  

er allerede i gang, og en plan for 

årets prosess er utarbeidet. 

 

Se foreløpig plan her. 

 

Innkjøp 

 

Nye avtaler: 

 Papir og plast samt catering og 
servering 

 Rengjøringsmidler og –
rekvisita 

 Elektroniske ordbøker (trer i 
kraft 08.07.2017) 
 

Mer om avtalene på KAV 

 

IDA erstattet av KAV 

Troms fylkeskommunes 

innkjøpsavtaler finner du nå på 

KAV. Sjekk den ut da vel! 

Les mer om hva det innebærer 

 

Troms fylkeskommunes 

anskaffelsesreglement 

Som følge av endringer i Lov og 

forskrift om offentlige anskaffelser 

må anskaffelsesreglementet 

revideres.  

Første del er allerede vedtatt. 

Les mer om arbeidet her 

 

Bestilling på Varekatalog eller 

Punch-Out 

Hvilke løsning skal vi velge og hva 

er best for Troms fylkeskommune? 

Les våre vurderinger her 

 

Regnskap 

 

Overskudd også i 2016! 

Det ferdige regnskapet for 2016 

viste et mindreforbruk på 25 mill. 

kroner.  

Les mer om resultatet her. 

 

Nytt om mva – kjøp fra utlandet 

Fra og med 2017 har 

fylkeskommunen selv ansvar for å 

beregne, rapportere og betale mva 

på både tjenester og varer som 

kjøpes fra utlandet. PS! Husk at 

faktura fra utlandet alltid skal betales 

via Økonomisenteret. 

Om mva ved import av varer. 

Om mva ved import av tjenester. 

 

Kjenner du mva-kodene? 

Vet du som attesterer og anviser 

faktura forskjell på de ulike AV 

(avgiftskodene) i Unit 4? 

Les mer og finn ut. 

 

Nye brukerveiledninger/rutiner 

 Dokumentarkiv og vedlegg i 

Unit4 Web 

 Kontorregnskap som eBilag 

(kommer før påske) 

 

 

 

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/detaljbudsjett/mva-kompensasjon-varig-fordelt/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/prosjektbudsjett/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/budsjett-og-okonomiplan/budsjett-2018-okonomiplan-2018-2021/
https://my.mercell.com/nb-no/917506/troms-fylkeskommune.aspx?tab=tabAgreements
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/64/Ny-avtaledatabase-er-tatt-i-bruk.aspx#.WNz9LLjYU-U
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/65/Troms-fylkeskommunes-anskaffelsesreglement.aspx#.WN5OLrjYU-U
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/66/Bestilling-varekatalog-eller-punch-out.aspx#.WN5UjrjYU-U
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/arsoppgjor-regnskapsavslutning/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/leverandorfaktura-ehf/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/mva-moms/kjop-av-varer-fra-utlandet/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/mva-moms/fjernleverbare-tjenester/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/mva-moms/mva-koder/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/unit-4-ubw/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/unit-4-ubw/
http://ksys.tromsfylke.no/start.aspx?Id=EK&Main=1&redirto=tree.aspx?SID=1_and_MappeID=1485_and_levels=2_and_top=3_and_noresize=1


 

 

Politiske vedtak i økonomisaker 

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

hjemmesiden. Klikk på møtedato i det utvalget der sakene behandles. Møtekalenderen kan også legges til i  

Favoritter i din nettleser.  

 

Fylkestingssamling 14-17. mars 

24/17 Budsjettoppfølging per februar 2017 

25/17 Finansiell årsrapport 2016 

26/17 Anskaffelsesreglement Del 1 Politiske føringer, miljø- og samfunnsansvar 

 

Fylkestingssamling 13-16. desember 

89/16 Nytt finansreglement 

90/16 Budsjett 2017/Økonomiplan 2017-2020 

91/16 Budsjettoppfølging investering 2016 

92/16 Budsjettoppfølging per 15. oktober 

 

 

Redaktører                                                                                                     Neste infobrev: august 2017 

Elin, Merete og Renate                                                                                                     Tidligere infobrev finner du her  

 

http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=3624
http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motekalender
http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=3627
http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=2916
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://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/infobrev/

