
Rutine for inngående fakturaer. 

 

Bestilling skal være i henhold til “Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune” Revidert juni 2011. 

(Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) 

Følgende opplysninger skal være på fakturaen og må meddeles leverandøren; 

1. FAKTURAADRESSE:   

Modum Kommune 

Fakturamottak  

Postboks 38 

3371 Vikersund 

2. REFERANSE: 

Referansen består av fire første siffer i ansvarskoden + bruker ID. 

 Brukerid = den bokstavkoden som benyttes ved innlogging på windows. 

 Skrives ; 2170 - urhg 

3. Leveringsadresse. 

 

Fakturaflyt: 

Alle inngående fakturaer skannes i Økonomiavdelingen på Rådhuset. Dersom det mottas fakturaer 

andre steder, skal disse hurtigst mulig sendes Rådhuset. 

Leveringssedler / kvitteringer og liknende som ikke legges ved fakturaene, skal oppbevares der hvor 

det er mest formålstjenlig i 3 1/2 år. Attestasjonsansvarlige er ansvarlig for oppbevaring. 

Etter skanning legges fakturainformasjon og bilde av fakturaen ut for kontering, attestering og 

anvisning. 

Attestasjonsansvarlige varsles med mail. 

Ved e-postvarsling kan du benytte hyperlink i denne e-posten for å bli sendt til fakturabehandling. 

 

 

 

 



 

 

Fra oppstartssiden vil faktura til behandling varsles i feltet Oppgaver. For å komme over til 

fakturabehandling fra oppstartssiden kan du enten klikke på oppgaven eller direkte på egen fane 

”Fakturaer”.  

 
 

 

 

 

Hver bruker har en saksbehandlingskø hvor oversikt over alle fakturaer til behandling ligger.  

Denne listen er alltid sortert etter forfallsdato når siden åpnes. Dersom en faktura er forfalt vil dette 

lyse med rødt i oversikten. Listen over faktura kan sorteres alternativt ved å trykke på overskriftene. 

Oversikten vil vise hvilket steg fakturaen skal behandles i (her kontering), og viser også aktuelt 

selskap, region og år som fakturaen tilhører.  

Du klikker på fakturanummeret til venstre i bildet for å se nærmere på fakturadetaljer eller starte 

saksbehandlingen. 

Se fakturadetaljer  
 
Saksbehandler i kontering er første status etter mottak. Mottak er den i Økonomiavdelingen som har 

skannet fakturaen , og sendt den videre. Kontering vil tradisjonelt være den som har bestilt varen. 

Saksbehandleren/ Konterer er også ansvarlig for å sjekke at informasjonen øverst i bildet er korrekt 

(periode, datoer, beløp, osv). 



 

 

 

 

Ved første gangs visning av faktura vil normalt verken konti eller saksbehandlingsrekke være fylt ut, 

med mindre denne informasjonen er lagt på i mottaket av den som har mottaksbehandlet en faktura. 

Konteringen kan fylles ut her, eller i status attestering. Neste saksbehandler må fylles ut.  

Eksemplet over viser en faktura som står i status ”Kontering”. Det er samme bildet som kommer opp 

for alle saksbehandlerne. Der fakturaen befinner seg (aktuell status) vises ved at feltet er markert med 

grønn pil.  

Samme saksbehandler kan settes opp som konterer og attesterer, eller konterer og anviser. Men samme 

saksbehandler kan ikke være både attesterer og anviser. 

Se bilde av faktura  
 
Ved å scrolle ned i nedre del av bildet kommer bilde av fakturaen til syne. Dette bildet viser hvor 

mange sider som er skannet inn. Du kan bla til neste side ved å trykke på knappen som viser ”side 1 av 

1”. Og visningsformat PNG. For brukere som har en såkalt ”TIFF-plugin” installert vil det også være 

mulig å se bildet i TIFF-format, som har noe høyere kvalitet. 



 

 

Saksbehandle faktura – konti og saksbehandlere  
 
I dette bildet kan initialene til saksbehandler skrives direkte inn i bildet. Systemet bruker ”autofullfør” 

når du skriver og viser lovlige valg for verdiene du legger inn i feltet. Du kan søke både på verdiens 

ID og navn. Du kan velge verdi fra listen som vises, ved å klikke på verdien. Du vil kun få opp dine 

lovlige valg for aktuell felt. Eksempelvis vil du kun få lovlige mva koder for konteringskombinasjonen 

du har lagt inn. Under anviser får du kun opp brukere med anvisningsfullmakt. Under ansvar får du 

kun opp ditt/dine ansvar. 

 

 

 

 

Bak de røde punktene finner du informasjon om manglende/feil informasjon. Når nødvendig 

informasjon er på plass har du ingen røde punkter og først da vil Godta-knappen være tilgjengelig.  



Fakturabehandlingssystemet holder informasjon om lovlige kombinasjoner som er tilgjengelige, 

inkludert lovlige MVA-konti. Du blir stoppet i det du godkjenner dersom konteringen ikke er lovlig. 

Men det forutsetter at lovlige kombinasjoner er definert (dette vedlikeholdes i Økonomi).  

 

Under listeknappen ”linjefunksjoner” finner du valgene ”Splitt linje”, ”Send tilbake”, ”Send 

sidelengs”, ”Parker linje”, ”Påfør profil” og ”Notater”. 

 

 

 

Søk – velge saksbehandler/kontostreng  
 
For alle konteringsdimensjoner i kontorekken finnes det knapper for å søke opp verdiene fra en egen 

tabell. Eksemplet viser søk på ”konto”. Hvis en konto er utfylt og du ønsker en annen, må du først 

blanke ut den aktuelle kontoen før du får tilgang til andre verdier. Du kan også begynne å skrive deler 

av et kontonavn, så vil søket begrense seg mer og mer etter hvert som du skriver inn flere 

bokstaver/tall. 

Saksbehandlere hentes ved å skrive navn/initialer på vedkommende. Det er også mulighet for å søke 

på sperrede brukere. 

Påføre notat  
 
For å legge ved et notat til fakturaen, velg notat under flere funksjoner: 

 

 

 

 
 
 
 



Godkjenne, sende videre til neste saksbehandler 
  
For å godkjenne klikk på knappen ”Godkjenn”. Fakturaen får da en elektronisk signatur bestående av 

initialer, dato og klokkeslett. Faktura sendes videre til neste saksbehandler i rekken.  

MERK: dersom ”AVB” i eksemplet ønsket å sende til en annen saksbehandler i samme status (skifte 

saksbehandler), gjøres dette ved å velge ”Linjefunksjoner”, ”Sende sidelengs”, og skrive inn ny 

saksbehandler, og trykke ”Godta”. Fakturalinjen blir da sendt vertikalt til ny saksbehandler.  

 

Husk at systemet krever komplett kontostreng når du trykker ”Godta” ved attestering.  

Flere fakturalinjer på samme faktura kan godkjennes ved å trykke ”Godkjenn alle”.  

Når du har godkjent en faktura blir den borte fra listen din. 

E-postvarsling  
 
Det kan bli sendt ut en e-post med en påminnelse til de som har faktura til behandling når faktura(ene) 

begynner å nærme seg forfall. Denne e-posten inneholder da en link som tar deg til fakturawebben 

 

Rapporter  
 
Under fanen ”Rapporter” kan du søke på kontering (1 og 2 dimensjon), leverandører, fakturanummer, 

status og saksbehandler. Inne på leverandørsøk har du mulighet til å søke på sperrede leverandører. 

Rapporten kan lagres til senere bruk ved å lagre den som mal. 

 

 

 

Tast inn verdiene du ønsker å søke på og trykk på det valget du ønsker å sortere på. Merk at det her 

sjekkes mot lovlige verdier i adgangskontrollen til systemet. Dersom du kjører flere rapporter, nullstill 

utvalget mellom hvert søk.  

Det er også mulig å lagre egne rapportmaler, hvis det er slik at du jevnlig tar ut bestemte rapporter på 

faste utvalg av statuser, leverandører eller lignende. Når du har lagt inn det aktuelle søket du ønsker å 

spare som mal, trykk på knappen Flere valg.  

 



Du får da muligheten til å lagre utvalget med et navn. Lagrer du til eksisterende utvalg, vil du endre et 

allerede eksisterende utvalg, mens Lagre nytt utvalg vil gi deg et nytt. For å benytte en mal, trykker du 

bare på den aktuelle malen, og utvalgsbildet vil fylle seg i med verdiene fra malen du benytter. 

Fravær  
 
Under fanen ”Fravær” er det muligheter for å sette fravær (fra/til dato, og en stedfortreder). Dersom 

det er foreslått en stedfortreder, og denne ikke er riktig, kan denne overstyres. Dersom en 

saksbehandler prøver å sende en faktura til en saksbehandler som er har satt fravær, vil de få opp en 

melding om at saksbehandleren er sperret, og hvem som er stedfortreder. Alle fravær som legges inn 

kan redigeres. 

 

 

Parkere fakturalinjer / LEVERT IKKE SOM AVTALT. 
 
Det er noen ganger behov for å parkere en faktura slik at linjene ikke blir sendt til overordnet 

saksbehandler selv om de ikke er behandlet innen fristen. Dersom en faktura ikke er i henhold til det 

du mener er avtalt kan saksbehandler parkere fakturalinjen.  

Du parkerer en fakturalinje ved hjelp av nedtrekksmenyen ”Linjefunksjoner”: 

Du må og skal alltid skrive et forståelig notat. Når du trykker ”Parker” etter at du har skrevet notatet 

blir fakturalinjene parkert. 

Det er egen kolonne som viser parkerte fakturalinjer under ”Til behandling”.  

En faktura som er parkert vises med gult i den rollen den er parkert i. Det ligger alltid et notat på 

linjen.  

Under ”Fakturafunksjoner” kan du oppheve parkeringen for alle linjer. Under ”Linjefunksjoner” kan 

du oppheve parkeringen for den aktuelle linjen. 


