
VESTFOLD 
ØKONOMISENTER AS 
Forretningsfører for 
boligsameier og borettslag



• Nærhet mellom dere og oss. Alle får en egen 
kontaktperson hos oss,  en dere kan ringe eller
stikke innom for å få hjelp av.

• Raske beslutningsprosesser

• Gode og nyttige tjenester knyttet til
styrearbeid, kommunikasjon og HMS

• Nødvendig bistand i vurdering av kostnader

• Nødvendig bistand til utarbeidelse av vedlikeholdsplan

• Konkurransedyktige priser

Med Vestfold Økonomisenter AS som forretningsfører, 
ønsker vi at dere opplever…



TJENESTEOVERSIKT

Økonomi Styrearbeid Kommunikasjon Administrasjon HMS



Utfakturering av felleskostnader

Oppfølging av innbetalinger

Elektronisk fakturamottak

Godkjenning og automatisk overføring til bank for betaling

Lønn

Utarbeidelse av regnskap og rapporter til myndigheter

Tilgang til regnskapet online

ØKONOMI



Mer effektive styremøter ved bruk av digital innkalling, referat og signering.

Digitalt dokumentarkiv med enkel merking og søkemulighet.

Oppgaver registreres digitalt og knyttes til den med ansvaret for utførelse.

Digital leverandøroversikt med lagring av avtaler m.m.

Alt knyttes til roller (ikke til personer) Dette for å sikre kontinuitet.

Historikken til møter og oppgaver lagres digitalt. Enklere for nye personer i styret.

STYREARBEID



Webbasert oppslagstavle der arrangementer og løpende info publiseres.

Egen webside der praktisk info for beboere samles.

Varsling til beboere via SMS eller på e-post.

Send informasjon til alle eller et utvalg av beboere (oppgang, blokk mv.)

Digitalt kontaktskjema for beboere. Sendes til den/de med det aktuelle ansvarsområde. 

All kommunikasjon lagres slik at historikk finnes på et sted

KOMMUNIKASJON



Alle boenheter, eiere, leietakere ligger i et eget beboer-register.

Inkludert er import og opprettelse av beboer-registeret.

Raskt og enkelt å oppdatere endringer.

Alle endringer i beboer-registeret lagres som historikk.

Dokumenter kan lagres på den enkelte boenheten / beboer.

ADMINISTRASJON



Egen oversiktlig års-kalender for HMS med ulike fargekoder

Alle lovpålagte oppgaver finnes i kalenderen

Alle oppgaver har en status (fremtidig / kontrollert / ikke fullført) 

Alle oppgaver knyttes til en ansvarlig 

Alle oppgaver kan det lagres dokumenter på (for dokumentasjon)

I HMS-pakken følger det med ferdig maler for ulike HMS-oppgaver

HMS



Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Tlf. 906 94 707


