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Vi har modernisert vår strategi!  
Økonomisenteret har gjennom et drøyt halvår jobbet med å 

sette tydelige mål for og synliggjøre hvordan vi ivaretar 

oppdraget vårt. Hele senteret har deltatt i utviklingsarbeidet.  

 

I strategidokumentet har vi formulert vår strategi og våre 

hovedmålsettinger. Vi gir også en kort beskrivelse av vår 

organisering og våre driftsoppgaver, samt av vårt ansvar for 

økonomisk internkontroll, utvikling, veiledning og opplæring.  

 

Vi er godt fornøyd med både prosessen og resultatet av det arbeidet som er gjort.  

Og stolte av å presentere det ferdige strategidokumentet for Økonomisenteret! 

 

Vi håper du vil ta en titt – både for å bli bedre kjent med oss, men også for å vite hva du kan forvente av 

leveranser fra oss. God lesing! 

 

Les Strategidokumentet her. 

 

 

Sentrale frister og informasjon 
 

 Brukerveiledninger Unit4 Web (flere nye!) 
 Frister for kontroll av mva-komp-koder, mva-melding og annet 
 Hjelp til å kjøre konkurranser eller spørsmål til avtalene, kontakt innkjøpstjenesten 

 Hvem gjør hva på Økonomisenteret? 

 Sjekkliste budsjett og regnskap 
 

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/strategi-for-okonomisenteret/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/unit4-ubw/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/frister/
mailto:innkjop@tromsfylke.no
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/ansatte/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/veiledere-og-rutiner/


 

 

Budsjett / finans 
 

Hvem, hva og hvordan? 

Møt årets budsjettarbeid med 

oppdaterte rutiner på sentrale 

økonomiområder. 

Les i Kvalitetshåndboken. 

 

En liten påminnelse! 

Snart er høsten her og med den 

frister og arbeidsoppgaver 

knyttet til økonomiarbeidet. Våre 

oversikter for budsjett- og 

økonomiplanprosess og sentrale 

frister er, i år som i fjor, gode 

hjelpemidler i økonomiarbeidet. 

 

Fagsamling for skolene 

27. og 28. september arrangerer 

Økonomisenteret «Fagsamling». 

Målgruppen er denne gang dere 

som jobber med skoleøkonomi. 

Vi sikter mot en samling som 

treffer godt på innhold, og har 

bedt om innspill til tema fra 

potensielle deltakere. 

 

Litt nytt om finans 

Nytt finansreglement 

Ny finansstrategi 

Om finansrapportering 

 

Innkjøp 
 

Nye avtaler 

 Fyringsolje 

 Pumpeleveranse drivstoff 

 

Mer om avtalene på KAV. 

 

Reiseavtalene våre er gode!  

Vårt reisebyrå, Berg Hansen, har full 

oversikt over våre reiseavtaler  på fly, 

hotell, leiebil og hurtigruten, og gir god 
oppfølging dersom du skal på 
tjenestereise. Alle avtalene med gode 
vilkår for oss. 
 
Her finner du utfyllende oversikt. 
 
Trenger du bistand?  

Innkjøpstjenesten er glad for å kunne 

bistå med å kjøre konkurranse. Vi 

trenger da varsel tidligst mulig, og ber 

deg fylle ut behovsmeldingen som du 

finner her. 

 

KAV – avtaledatabase for alle 

fylkeskommunens avtaler  

KAV er forkortelsen for kontrakts-
administrasjonsverktøy. 
Brukernavn/passord er ikke nødvendig. 
Du finner KAV på ansattportalen under 
Økonomi 
 

 

Regnskap 
 

Miljøvennlig fra SpareBank 1 

Fra og med juli måned mottar vi 

kun elektroniske utskrifter 

(dokumenter) fra banken vår. 

 

Les gjerne mer om bokføring og 

dokumentasjon. 

 

Nyhet om faktura fra utlandet  

Skal medio september i år sendes 

til vårt ordinære fakturamottak. Ny 

informasjon kommer! 

 

Les mer om faktura fra utlandet. 

 

MAL for utbetaling av tilskudd 

Vi har utviklet en PDF-mal for 

elektronisk utfylling av anmodning 

(ordre) om utbetaling av tilskudd 

og innsending til fakturamottak. 

Les mer. 

Eller finn malen her. 

 

Husk å oppgi 5 siffer ! 

Med mottak av 250 leverandør-

faktura hver dag, er vi helt 

avhengige av at mengden som 

må behandles manuelt reduseres. 

Les mer om ressursnummer. 

 

Politiske vedtak i økonomisaker 
 

Neste fylkestingssamling starter 17. oktober. Saksdokumenter og vedtak finner du i Politisk møtekalender på  

hjemmesiden. Klikk på møtedato i det utvalget der sakene behandles.  
 

Fylkestingssamling 13-16. juni 

49/17 Innkjøpssamarbeid med kommunene i Troms – FKIT 

50/17 KOSTRA analyse regnskap 2016 

51/17 Budsjettoppfølging pr. 30.4.17 

52/17 Årsregnskap 2016 – Troms fylkeskommune 

53/17 Budsjettoppfølging investering per 30.4.17, inkl. rebevilgning 2016 

54/17 Økonomiske basisforutsetninger budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021 
 

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 
 

 

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

 

http://ksys.tromsfylke.no/portal.aspx?rpmain=1&rppage=2&rpreq=1&sid=1&mid=797&exp=1&pre=2&buri=portal.aspx__XquesX__rpmain__XequX__1__XandX__rppage__XequX__2__XandX__rpreq__XequX__1&bs=,1-1&dom=2&tsid=1&tmid=1&tps=0&tpsf=0&tpsd=0&frhtmlw=1
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/budsjett-og-okonomiplan/budsjett-2018-okonomiplan-2018-2021/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/budsjett-og-okonomiplan/budsjett-2018-okonomiplan-2018-2021/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/budsjett/
mailto:merete.j.kielland@tromsfylke.no?subject=Innspill%20til%20tema%20på%20Fagsamling%20Økonomi
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/finans-bank/finansreglement/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/finans-bank/finansstrategi/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/finans-bank/finansrapportering/
https://my.mercell.com/nb-no/917506/troms-fylkeskommune.aspx?tab=tabAgreements
file://///troms-f.kommune.no/TFKdfs/Felles%20TFK/Informasjon%20fra%20Innkjøpstjenesten
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/68/Behovsmelding-nar-du-trenger-bistand-fra-Innkjop.aspx#.WaO8jD6rTKk
http://innkjop.tromsfylke.no/Forside/Nyhetsarkiv/Nyhetssak/tabid/97/ArticleId/68/Behovsmelding-nar-du-trenger-bistand-fra-Innkjop.aspx#.WaO8jD6rTKk
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/bokforingsregler/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/bokforingsregler/dokumentasjon-av-bokforte-opplysninger/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/leverandorfaktura-ehf/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/leverandorfaktura-ehf/tilskuddsutbetaling/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/blanketter-skjemaer/
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/regnskap/leverandorfaktura-ehf/ressursnummer/
http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=3625
http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motekalender
http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=3624
http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=3627
mailto:elin.nystuen@tromsfylke.no?subject=Infobrev%20fra%20Økonomisenteret
mailto:merete.j.kielland@tromsfylke.no?subject=Nyhetsbrev%20fra%20økonomisenteret
mailto:renate.mortensen@tromsfylke.no
mailto:helene.lockertsen@tromsfylke.no
http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/infobrev/

