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1. Om Visma net.Expense 
Visma net.Expense er en web-modul for registrering av reiseregninger og utlegg, og alle satser for reise- og 

diettgodtgjørelser ligger i systemet. Den ansatte logger seg på og registrerer reiseregninger og/eller utlegg. 

Vedlegg/kvitteringer legges ved elektronisk. Den ansatte sender regningen til godkjenning elektronisk, og 

etter at regningen er attestert og anvist elektronisk innen gjeldende frister, vil den bli utbetalt ved neste 

ordinære lønnskjøring. 

2. Pålogging 
Det er to ulike måter å logge seg på Visma.net Expense, avhengig av hvilken type epostadresse som er 

registrert i lønnssystemet (HRM) hos Ringsaker kommune: 

 

1) For brukere som er registrert med jobbmailadresse i HRM (xxx@ringsaker.kommune.no) kan 

pålogging til Expense skje enten  

a. fra kommunens intranett via “Visma”/Meg selv/Reiseregning/Start Expense” eller 

b. pålogging fra ekstern PC via www.ringsaker.kommune.no, «Organisasjon»/«For ansatte» 

og linken «Reiseregning og Utlegg» 

 

Ved pålogging via kommunens intranett er det ikke nødvendig med brukernavn og passord, man 

kommer direkte inn i Expense via «Visma/Meg selv/Reiseregning/Start Expense». 

 

2) Brukere uten kommunal epostadresse må logge seg på eksternt via www.ringsaker.kommune.no og 

«Organisasjon»/«For ansatte» og linken «Reiseregning og Utlegg». Dette gjelder også de som har 

“skole-epostadresser” (xxx@skole.ringsaker.kommune.no). 

 

 

Ved ekstern pålogging er brukernavn = den epostadressen som er registrert i kommunens lønnssystem.  

 

Ved første gangs pålogging eller dersom du har glemt passordet, velges «Glemt passordet?» for å 

opprette nytt passord. Se også egen brukerdokumentasjon “Hvordan komme i gang”.   

 

 

mailto:xxx@ringsaker.kommune.no
http://www.ringsaker.kommune.no/
http://www.ringsaker.kommune.no/
mailto:xxx@skole.ringsaker.kommune.no


 

4 

 

3. Oppstart 
Etter innlogging kommer du til et oppstartsbilde, her velger du boksen “Expense” for å komme videre 

inn i systemet. 

 

4. Registrering 
Du har tre valg for registrering av regning: 

 
 

«Reise» - brukes i forbindelse med kurs, konferanser, overnatting o.l. Kjøring og utlegg i 

forbindelse med reisen legges også inn her. 

«Kjørebok» - arbeidsrelatert kjøring. Det anbefales å opprette en «Kjørebok» pr måned, hvor all 

kjøring i løpet av en måned registreres, på samme måte som man pr i dag fører flere 

reiser på ett papirskjema.  

«Utlegg» - velges dersom du kun skal ha refundert utlegg, dette gjelder både utlegg relatert til reiser 

og andre utlegg. Utlegg skal ikke lenger sendes inn på utleggskjema til 

regnskapsavdelingen, alt skal registreres og sendes inn via Expense. Det gjøres 

oppmerksom på at utlegg kun skal benyttes dersom det ikke er mulig å få tilsendt 

faktura. 

 

Felt med *rød stjerne må fylles ut. 

 

4.1 Reise 

  

 

Du kan føre flere reiser og utlegg på èn reiseregning, og for eksempel opprette en reiseregning som 

heter «Reiser februar».  
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o «Beskrivelse av reiseregning» - legg inn en kortfattet beskrivelse av hva reisen dreier seg om. 

Beskrivelsen vises som navn i oversikten på forsiden.  

o «Organisasjonsenhet» - sjekk at det er riktig enhet som fremkommer her, eventuelt endre til 

korrekt enhet dersom du er ansatt ved flere enheter eller regningen skal betales av en annen 

enhet enn den du er ansatt ved (eks 160000 Skole- og barnehageseksjonen). 

o «Ansvar» og «Tjeneste» vil i mange tilfeller være forhåndsdefinert som følge av 

organisasjonsenhet. Dersom dette ikke er tilfelle, velg korrekt ansvar og tjeneste som skal 

belastes reiseregningen. Art er forhåndsdefinert i systemet og er ikke synlig her. 

o «Prosjekt og/eller objekt» -  registreres dersom dette er aktuelt 

- Klikk på «Lagre» 
 

- Klikk på startdatoen for reisen i kalenderen

 

 

- Fyll ut informasjon om reisen 

 

o  «Formål/arrangement» - legg inn om det er kurs, konferanse mv og hvem som er arrangør 

o «Dato og land/by» - sjekk at dato er korrekt, legg inn klokkeslett for avreise og hjemkomst. Ved 

reise i utlandet må riktig land velges her.  

o Velg «Diett», «Ingen diett» eller «Privat opphold».  

o Lagre (eller Avbryt) 

 

- Trykk «Neste» 
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4.1.1 Diett 
I dette bildet skal det registreres hvilke måltider som var inkludert på reisen, samt informasjon om 

overnattingssted.  

 

 

Velg måltid og losji 

o Hvis alle måltider er dekket på reisen – velg «Måltid dekket» for frokost/lunsj/middag i øverste 

linje «Velg for alle» 

o Hvis det er enkelte måltider som ikke er dekket, velg frokost/lunsj/middag dag for dag. Husk å 

trykke «Lagre» underveis. 

 

I feltet til høyre vises oppdatert beregnet diettgodtgjørelse, avhengig av reisens varighet og hvilke 

måltider som er dekket. 

Merk: Dager regnes som 24 timers perioder, med start ved avreisetidspunkt. Hvis reisen eksempelvis 
begynner om kvelden så skal frokost og lunsj dagen etter registreres på første reisedag. 
 
I eksemplet ovenfor gjelder første linje for perioden 7.feb kl. 15 – 8.feb kl. 15. Det vil si at frokost og 
lunsj den 8.feb skal registreres på første linje. 
 
Hold musepekeren over det blå «boblen» bak datoene for å se hvilken tidsperiode hver linje dekker. 

   

 

«Overnattingstype»  

o Hvis det er samme type overnatting for alle dager, velg kun i første linje.  

o Hvis det er ulike overnattingssteder, velg nedtrekk dag for dag 

o Ved overnattingstype «Hotell» - velg «Ingen nattillegg» i feltet til høyre 

 

Nattillegg  

o Utbetales kun ved overnattingstype hybel/pensjonat/privat (ulegitimert) når det er avtalt 

o Utbetales ikke ved hotellovernatting – utgiften legitimeres og dekkes etter bilag 
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Mer informasjon om hvordan registrere reiseregning finner du under «Hjelp» knappen   oppe til 

høyre i bildet. 

 

Informasjon om overnattingssted 

Ved overnatting på Hotell og Pensjonat skal navn og adresse registreres. 

 

Kostnadsfordeling 

o I begynnelsen av registreringen ble det definert hvilken enhet som skal belastes kostnaden i 

feltet «Organisasjonsenhet» med tilhørende ansvar og tjeneste. Dersom utgiften skal fordeles 

mellom flere konti er det mulig å velge «Kostnadsfordeling», og fordele utgiften prosentvis. Vær 

imidlertid oppmerksom på at leder i valgte «Organisasjonsenhet» må ha anvisningsfullmakt på 

den konteringen som eventuelt gjøres her i «Kostnadsfordeling». 

 

Trykk «Lagre» når du er ferdig med registreringen. 

Trykk «Neste» for å registrere eventuell kjøring og utlegg tilhørende reisen. 

 

Nedenfor beskrives Kjørebok og Utlegg separat, da dette også er mulig å registrere direkte uten å knytte 

det til Reise. 

4.2 Kjørebok 

 

Det anbefales å opprette en kjørebok pr måned som inneholder all kjøring for måneden, og ikke sende 

inn hver enkelt kjøring til godkjenning. Navn (“Beskrivelse”) på en kjørebok for april kan for eksempel 

være «Kjørebok april». Denne kjøreboken blir liggende på oversiktsbildet/forsiden inntil den er sendt til 

godkjenning, og kan dermed åpnes igjen senere for å registrere kjøring etterhvert.  

 

Registrer dato, antall kilometer, reiserute, formål/arrangement og eventuelle passasjerer. Dersom det er 

flere passasjerer, trykk på + tegnet etter navnefeltet for å få flere linjer.  
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Husk å trykke på “Lagre” etter å ha registrert en kjøring, og sjekk at kjøringen legger seg som en ny linje 

i kjøreboken. Se eksempel ovenfor. Registreringen kan redigeres ved å trykke på blyanten til høyre på 

linjen, eventuelt slettes ved å trykke på søppelbøtten til høyre på linjen. 

 

Trykk på Neste for å legge til eventuelle utlegg relatert til kjøringen (eks parkering).  Se pkt 2.3 for 

beskrivelse av Utlegg. 

 

Denne kjøreboken ligger nå på forsiden i bildet “Oversikt “ (trykk øverst i venstre hjørne for å komme 

til forsiden). Kjøreboken kan åpnes igjen ved å trykke på den, og flere kjøringer kan registreres i samme 

kjørebok. 

 

 

Når all kjøring og eventuelle utlegg for perioden (feks april) er registrert, trykk Neste til du kommer til 

Sammendrag (evt trykk direkte på Sammendrag i menyen).  

 

Kontroller at sammendraget er korrekt, og trykk “Send til godkjenning”. Se pkt 3.4 om “Sammendrag”. 

 

All kjøring skal registreres fortløpende og sendes til godkjenning månedlig innenfor fristene for 

lønnskjøring.  
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4.3 Utlegg 

 

Det gjøres oppmerksom på at utlegg kun skal benyttes dersom det ikke er mulig å få tilsendt faktura, og 

kjøp skal gjøres via kommunens e-handelssystem dersom dette er mulig. 

 

 Beskrivelse 

- Dersom du kun har utlegg og det ikke er en del av en reise eller kjørebok, så må du først legge inn en 

beskrivelse av utlegget og trykke Lagre. (Dette er er det navnet du finner igjen på 

forsiden/oversiktsbildet senere).  

 

Kvittering 

Alle utlegg (med unntak av bompenger) skal dokumenteres med kvittering, og dette skal gjøres 

elektronisk. Kvittering legges til ved å trykke på knappen «Legg ved fil».  

  

o Her kan du velge fra kvitteringer/bilag du har tatt bilde av med mobilappen «Visma Attach» 

eller filer du har scannet og lagret på PC. Merk at filene må være i format PNG/JPEG eller PDF 

og på maks 5MB 

 

 
- Velg fil/bilde, trykk «Legg ved» for å lagre utlegget, og legg eventuelt til flere utlegg eller velg «Neste» 

 

Informasjon om utlegg 

- Legg inn/sjekk «Dato» for kjøpet (dato på kvitteringen). Merk at systemet automatisk angir dagens 
dato, denne skal som oftest endres. 
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- Velg «Type utlegg» i nedtrekksmenyen. Pr april 2018 finnes følgende utleggstyper i Expense:  

 

Utleggstype Art 

Bompenger, buss, ferge/båt, 

flybillett, parkering, taxi, tog 

 

1176 

Databriller 1128 

Div. forbruksmateriell 0% mva 1128 

Div. forbruksmateriell 25% mva 1128 

Frokost hotell 1176 

Kontorrekvisita 25% mva 1100 

Kurs/konferanseavgift 0% mva 1150 

Kurs/konferanseavgift 25% mva 1150 

Mat v/møte 0% mva (se pkt 2.3.2) 1116 

Overnatting (se pkt. 2.3.1) 1150 

Pensumlitt og semesteravgift 

videreutdanning 

 

1150 

Porto 25% mva 1130 

Undervisningsmateriell 0% mva 1105 

Undervisningsmateriell 15% mva 1106 

Undervisningsmateriell 25% mva 1106 

 

Som det fremgår ovenfor så er det noen av utleggstypene som har ulike mva-satser. Hovedregelen er at 

det er mva-satsen som fremgår på kvitteringen som skal benyttes. Det finnes imidlertid enkelte 

unntak, eksempler på dette er at servering/mat alltid ha 0% mva, og undervisningsmateriell 15% 

gjelder kun dersom det er til elever/brukere/beboere.  
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Ta kontakt med Regnskap v/A. J. Steinshaug (62 33 54 72) dersom det er spørsmål vedrørende valg av 

mva-kode. 

- «Valuta» - normalt NOK dersom utlegget er i norske kroner 

- «Beløp» - beløpet som skal dekkes og som fremgår av kvitteringen 

- «Formål» - legg inn en beskrivelse 

  

- Velg «Legg til» og sjekk at utlegget legger seg som en linje nedenfor under «Registrerte utlegg» og at 

totalt beløp oppdaterer seg på høyre side av bildet. 

 

Det er ikke krav til oppbevaring av originale kvitteringer for det som er lastet opp elektronisk som vedlegg i 

Expense.   

------------------------------------------- 

 

Vær spesielt oppmerksom på utleggstypene «Overnatting» og «Mat v/møte»: 

 

4.3.1 Type utlegg «Overnatting 
Type “Overnatting” benyttes kun ved utlegg for hotell innenlands, da skal frokost alltid spesifiseres 

(dersom det fremgår av kvitteringen): 

o Legg i hele kvitteringsbeløpet i feltet «Beløp» 

o Legg inn pris for frokost i feltet «Hvorav frokost». Andel frokost skal fremgå på kvitteringen, på 

grunn av annen mva-sats 

 

 

 

4.3.2 Type utlegg «Mat v/møte» 
Ved utlegg for bevertning på møte (type «Mat v/møte»), så skal det alltid fremgå i feltet «Formål» 

hvilket møte det gjelder, samt navn og arbeidssted på de som har fått bevertning. 
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Når alle utlegg er lagt ved, trykkes «Neste» for å komme til sammendraget. 

 

4.4 Sammendrag 

 

 

Under «Sammendrag» skal det sjekkes at alt er korrekt utfylt og at totalsummene stemmer. 

 Her er det også mulig å legge til en kommentar. 

 

 

- Dersom reiseregningen ikke er riktig kan du korrigere ved å trykke «Forrige» eller direkte i menylinjen 

på «Diett», «Kjørebok» osv.  

- Ønsker du å fullføre reiseregningen senere, kan du lagre reiseregningen 

o Alle påbegynte reiseregninger/utlegg finnes på forsiden («Oversikt») og kan redigeres inntil de 

er sendt til godkjenning 

- Velg «Slett reiseregning» dersom den skal slettes 

- Velg «Send til godkjenning» - reiseregningen sendes til den som skal attestere regningen.  
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Avbryt godkjenning 

Det er mulig å tilbakekalle en regning som er sendt til godkjenning ved å åpne regningen fra 

oversiktsbildet, gå til “Sammendrag” og velge “Avbryt godkjenning”. Valget «Avbryt godkjenning» er 

kun synlig på regninger som er sendt til godkjenning og som ikke er godkjent enda. 

 

Reiseregning/kjørebok/utlegg utbetales ved ordinær lønnsutbetaling. Sjekk med din enhet hva som er 

frist for innsendelse av reiseregning/kjørebok/utlegg. 

5. Oversikt over egne regninger 
 

Velg «Oversikt» for å komme til oversiktsbildet 

  

 

Forklaring på ulike statuser i oversiktsbildet: 

 

 Regningen er under arbeid, og er ikke sendt til godkjenning enda. Alle regninger med dette 

symbolet er tilgjengelig for redigering/oppdatering. 

  Sendt til godkjenning. 

  Tilbakekalt,  kan redigeres og sendes til godkjenning på nytt 

  Avvist, kan redigeres og sendes til godkjenning på nytt 

  Godkjent og gått til utbetaling 

 

5.1 Søke og sorteringsmuligheter 
- Velg «Oversikt» i den øverste blå linjen. 

 

- «Vis»: Velg mellom Alle, Ikke sendt, Tilbakekalt, Avvist, Til godkjenning, Godkjent eller Utbetalt 

o Se på den enkelte reiseregning ved å velge PDF-ikonet til høyre 
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Oppdatert brukerdokumentasjon for registrering og godkjenning av reiseregninger og utlegg finnes 

på Intranett under Fagsider/Lønn
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Har du spørsmål? Ta kontakt med 
 

postlonn@ringsaker.kommune.no eller 
mkf@ringsaker.kommune.no  

 
 

mailto:postlonn@ringsaker.kommune.no
mailto:mkf@ringsaker.kommune.no

