
Visma.net Expense 

Veiledning prøvenemnder



Reiseregninger sendes elektronisk 
Prøvenemndene skal sende reiseregninger på nett. Vi ber deg om noen tilpasninger: 

• Legg ved bekreftelse på inntekt

• Du må selv regne ut tapt arbeidsfortjeneste

• Prøveprotokoll sendes separat

• Samle alle reiser, godtgjøring og utlegg for en kandidat på samme regning.

• Du kan registrere for flere kandidater på en regning/reise.

• Har du flere stillinger/godtgjøring i Innlandet fylkeskommune, så husk å velge riktig stilling

Regne ut tapt arbeidsfortjeneste 
• Oppdaterte satser finner du under "Reiseregning og økonomisk kompensasjon her: 

https://innlandetfylke.no/tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-bedrift/provenemnd/
• Satsene brukt nedenfor er kun eksempler. 

Eksempel1 : Du har jobbet 10 timer en dag med en prøve. Timesatsen din er 429. 

Utregningen blir: 10 timer X 429 = 4290. OBS! Det er maks 4.092 kroner per dag, så dette er 
summen du legger inn i skjemaet. 

Eksempel 2: Du har jobbet 8 timer i to dager, til sammen 16 timer. Timesatsen din er 280. 

Utregningen blir: 16 timer X 280 = 4.480 (Her er beløpet fordelt over to dager, så det blir ikke mer 

enn 4.092 kroner per dag) 

Eksempel 3: Du har jobbet 10 timer med en kandidat fordelt over to dager. Du har ikke 

dokumentert arbeidsinntekt. 

Utregning: 10 timer x 240 = 2.400. (timene er fordelt over to dager så det blir under 1.800 per dag) 

Logge seg på 

1. Gå inn på https://signin.visma.net.

2. Legg inn mailadresse og trykk «glemt

passord»

3. Følg instruksjonene i mailen du får

tilsendt

http://www.innlandetfylke.no/
https://signin.visma.net/


Starte en reise 
1. Vi anbefaler at du lærer deg å bruke Visma Attach

før du går videre» (se siste avsnitt).

2. Start med å trykke på «reise».

Klikk på 

en dato 

Legg inn formål, tidspunkt.  Velg «diett» 

eller «privat overnatting».  



Klikk eventuelt på en ny dato. Gjenta 

til all tidsbruk er registrert på 

kandidaten 



Diett 
Systemet beregner dietten du skal ha. Du må trekke fra hvis du har fått mat inkludert. Nattillegg 

brukes ikke ved overnatting på hotell. Hold musepeker over datoene for å sjekke tidsperioden. 

Kjøregodtgjørelse 
Her legger du inn kjørerute. Har du flere reiser tilknyttet samme kandidat, så velger du «legg til» og 

registrere en ny reise. 

Velg eventuelle måltider som er dekket (for 

eksempel frokost ved overnatting eller lunsj 

på stedet 

Legg eventuelt inn flere 

reiser for samme kandidat 



Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 
Ved «type utlegg» velger du «Prøvenemd Tapt arb.fortj.». Legg inn totalbeløpet og vis utregningen i 

feltet «formål». Husk å legge ved dokumentasjon på inntekt ved hver regning.  

Prøvehonorar 
Velg «Godtgjørelse prøvenemd». Leder for prøvenemd får 1600 og medlem får 1100. 

Last opp 

dokumentasjon på 

inntekt(se veiledning 

bakerst) 



Eventuelt andre utlegg 
Har du andre utlegg som bompenger, porto eller parkering? Husk å velge riktig type utlegg. Feltet 

«formål» må fylles ut. Husk å legge ved kvittering (gjelder ikke utlegg som bompenger). 

Korrigere noe? 
Søppelbøtte= slette linja. Penn= redigere. Sjekk at eventuelle vedlegg er med (et tall under 

bindersen). 



Ta en titt på sammendraget 

Hva skjer nå? 
Regningen ligger nå til kontroll før utbetaling.  

Er det feil, så må den sendes i retur. Du vil motta en mail at regningen må korrigeres. 

Regninger levert uten feil innen 20. i måneden, vil normalt bli utbetalt den 12. måneden etter. 

Du kan se alle regninger og sjekke status på utbetaling: 

Ta en 

sjekk 



Laste opp bilde/vedlegg 
Du må laste opp bilde av bekreftelse på inntekt og eventuelle andre kvitteringer. Det kan gjøres på to 

måter: 

• Scanne/ta bilde og laste opp fra pc

• Bruke appen «Visma attach» på telefonen.

Her viser vi hvordan du bruker Visma attach: 

1. Du må ha en smarttelefon og tilgang til «appstore».

2. Åpne Appstore og søk etter «visma attach»

3. Mailadresse og passord er det samme som du bruker i Visma Expense

Brukernavn og 

passord som 

du opprettet i 

Visma Expense 



Legge ved bilde/vedlegg i reiseregningen 
Bildet du tok med telefonen er nå tilgjengelig i reiseregningen: 

Markèr 

bildet 

http://www.innlandetfylke.no/



