
 

 

Dato:   4. desember 2018 

Sted:  Kollektivtrafikkforeningen c/o Ruter 

møterom Hovedøy, Dronningens gate 40, Oslo 

Tid:  Kl. 11.00 – 15.30 

 

Dagsorden:  

11.00-11.05: 1: Velkomst 

   v/ Morten Bakken, ny leder av Økonomiforum 

   

11.05-11.30: 2: Nye krav til kasseløsning  

Påvirkning på billettsystemene? 
Emnet ønskes diskutert i forumet 

Som ledd i kampen mot svart økonomi i bransjer med mye 

kontantomsetning er det vedtatt nye og strengere regler for kassasystem. 

Disse fremgår av Kassasystemlova med tilhørende Forskrift om krav til 

kassasystem (kassasystemforskrifta), samt ny § 10a i bokføringsloven 

med tilhørende forskrift. Lovbestemmelsene er vedtatt slik at leverandører 

ved salg til bokføringspliktige etter 1. januar 2017 bare skal kunne tilby 

kassasystemer som oppfyller de nye kravene. For å legge til rette for en 

naturlig utfasing av eksisterende systemer, må de bokføringspliktige ha 

nye systemer på plass senest fra 1. januar 2019. Innen denne fristen må 

enten eksisterende kassasystemer oppgraderes der det er mulig, eller så 

må man anskaffe nytt kassasystem som tilfredsstiller de nye kravene. 

Mer informasjon i emnet Regelendringer - Nytt regelverk for kassasystem 

her evt. her: https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/kontanter-

reiseliv/nyhet/ny-kassalov/  

 

https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/kontanter-reiseliv/nyhet/ny-kassalov/
https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/kontanter-reiseliv/nyhet/ny-kassalov/


 

11.30-12.30: 3: Runde rundt bordet 

   Hvert medlem orienterer kort om: 

• de viktigste saker siden sist 

• saker som relaterer seg til økonomi 

• saker som forventes å være av almen interesse for 

forumets deltakere 

 

12.30-13.00: Lunsj 

 

13.00-13.25:  4: Sammenslåing av fylker – konsekvenser for økonomi mm. 

v/ Morten Bakken, AtB 

 

13.25-13.45: Informasjon fra sekretariatet 

 

5: KOSTRA rapportering 

Sekretariatet har vert i tett dialog med SSB/KOSTRA for å få til et innlegg 

på dette møte. Dessverre har de 2 møter samme dag med presentasjoner 

for deres hovedbrukere. De vill svert gjerne bli med på et nytt møte til 

våren. De opplyser at de planlegger å kutte ut noen av spørsmålene i 

KOSTRA-skjemaet, og hente opplysningene fra kollektivstatistikken vår i 

stedet. Men det reiser noen problemstillinger som de ønsker å drøfte med 

dere i Økonomiforumet. 

 

6: Forslag til møtekalender 2019 

9.-10. mai: Vår samling 

3. desember: Oslo møte 

 

7: Fremdrift innovasjons workshop juni 2018 



 

Sekretariatet opplyser om fremdrift vedr. den avholdte 

innovasjonsworkshop 

 

8: Vertskap for vårmøte 2019 etterlyses 

Medlemmene bedes vurdere hvem som kunne stille med vertskap for 

årets vårsamling 

 

 

13.45-14.00: Kaffe pause og ben strekk 

 

14.00-15.30: Øvrige punkter som ønskes drøftet av medlemmene 

    

9: GDPR 

Diskusjon rundt bordet om hva der er gjort rundt dette hos de 

enkelte fylke (stillet av Skyss) 

 

10: IO-problematikken, rapporter – avstemming – erfaring fra 

fylkene 

Diskusjon rundt bordet (stillet av Troms Fylkestrafikk) 

 

11: Økonomi rapportering  

Diskusjon rundt bordet om hvilke detaljer/punkter anvendes i de enkelte 

fylkes økonomirapporteringen (Stillet av Kolumbus) 

 

12: Kommunal del finansiering  

Diskusjon rundt bordet vedrørende utfordringer rundt beregningsmetode 

(Stillet av AKT) 

 



 

13: Kontroll og innkreving av gebyrer 

Diskusjon rundt bordet om hvordan hvert selskap utfører kontroller og 

krever inn gebyrer (Stillet av Kolumbus) 

 

14:Nye Lønnindekser 

SSB har avsluttet den gamle serien og opprettet en ny. Der ønskes  

diskusjon rundt bordet i forhold til hvordan medlemmene forholder 

seg til dette. Tar alle den nye i bruk og med hvilke parameter. Evt. 

om noen da går over til å benytte bussindeksen (Stillet av AKT) 

 

15: Evt. 


