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Visma Expense/elektronisk krav om møtegodtgjørelse 
for folkevalgte i Sandnes kommune 

 
 
 
• Møtegodtgjørelse 
• Kjøregodtgjørelse 
• Utlegg 
• Tapt arbeidsfortjeneste  

 
 

 

 

 

 

 

Generell informasjon 

For politikere i Sandnes kommune skal det nettbaserte reiseregningsprogrammet 
Visma Expense benyttes for å få dekket kostnader. Expense gjør det enklere å 
fylle ut utlegget riktig, når som helst og hvor som helst. Det fungerer på 
nettbrett, pc, mac og mobil. Møtegodtgjørelse og kilometergodtgjørelse 
registreres, attesteres og anvises via web, og godkjente krav overføres direkte til 
lønnssystemet. 
 
Utbetalingen skjer ved ordinær lønnskjøring. Statens satser oppdateres av 
Visma, og vil bli korrekt i forhold til datoer tilbake i tid. 
 
Det er tre roller i Expense. «Registrerer», «Attestant» og «Anviser». Rollene er 
definert i systemet og signering skjer elektronisk. Den som attesterer går 
gjennom kravet, og dersom noe er feil utfylt, avvises kravet og sendes i retur. En 
avvisning har en kommentar med beskrivelse av hva som må rettes, før det 
sendes på nytt. 
 
Denne veiledningen gir en beskrivelse av hvordan man skal registrere kravet. 
Expense har en hjelpefil med dette            symbolet oppe til høyre i skjermbildet. 
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Innlogging via nettleser  

Du kan logge på via web-adresse https://connect.visma.com i en nettleser. 
Brukernavn er din e-postadresse som er registrert i Sandnes kommune. Nye 
brukere vil motta en e-post fra do.not.reply@visma.net med informasjon om 
aktivering av brukerkonto.  

Du lager passord ved å trykke på «Glemt passord» på innloggingssiden. Du vil 
motta en e-post til din registrerte e-postadresse. Passordet du lager her gjelder 
for Visma Expense og for tilhørende Apper. 

  

   

Når du logger inn med riktig e-postadresse og passord kommer du inn på 
Expence hvor kravet skal registreres.  

 

Registrering av utlegg og kjørebok gjøres i Expense.  

 

 

 

 

 

https://connect.visma.com/
mailto:do.not.reply@visma.net
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For å registrere et krav om møtegodtgjørelse 

Legg inn Beskrivelse og så Lagre.  

 

Som folkevalgt er det Kjørebok og Utlegg (krav om møtegodtgjørelse, tapt 
arbeidsfortjeneste, barnepass, parkering, bompenger og ferje) som skal 
benyttes. 

Folkevalgte bruker ansvar 1060, tjeneste 1000.  

Frist for innsending er senest 2 måneder etter møte. 

 

Kjørebok brukes til å registrere kjøregodtgjørelse.  

Utlegg brukes til å velge blant ulike møtegodtgjørelser, tapt arbeidsfortjeneste, 
barnepass og utlegg som parkering, bompenger og ferje. Dokumentasjon må 
vedlegges i henhold til reglement for godtgjørelse.  

Ved krav om møtegodtgjørelse for andre møter enn hovedutvalg/områdeutvalg, 
for eksempel møter i andre styrer og råd, som blant annet møter i 
samarbeidsutvalg, må det legges ved bekreftelse på deltakelse i møtet 
(referat/protokoll). 

I feltet Beskrivelse skriver du hvilket møte du har vært på og dato for møtet. 
Trykk lagre for å gå videre. 
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Utlegg  

For politikere i Sandnes kommune skal disse utleggstypene benyttes, 
(rullegardinmeny i Visma): 

• Velg Type utlegg fra nedtrekks meny (trykk page down for flere valg)  
o Politiker – Barnepass – Legg inn antall timer (kr 150,- pr time) 
o Politiker – MG Andre hovedutvalg medlem (Mx1,5) 
o Politiker – MG Andre hovedutvalg møtende varamedlem (Mx1,5) 
o Politiker – MG Formannskapet møtende varamedlem (Mx2) 
o Politiker – MG Kommunestyret medlem (Mx3) 
o Politiker – MG Kommunestyret møtende varamedlem (Mx3) 
o Politiker – MG Nemnder, styrer og råd leder (Mx2) 
o Politiker – MG Nemnder, styret og råd Nestleder som møteleder (Mx2) 
o Politiker – MG Nemnder, styrer og råd medlem (Mx1) 
o Politiker – MG Nemnder, styrer og råd møtende varamedlem (Mx1) 
o Politiker – MG Nestleder som møteleder i hovedutvalg (Mx3) 
o Politiker – MG Områdeutvalg Leder/Sekretær (Mx2) 
o Politiker – MG Områdeutvalg Medlem (Mx1) 
o Politiker – MG Områdeutvalg Nestleder som møteleder (Mx2) 
o Politiker – MG Områdeutvalg møtende varamedlem (Mx1) 
o Politiker – MG Utvalg for by- og samfunnsutvikling medlem (Mx2) 
o Politiker – MG Utvalg for by- og samfunnsutvikling møtende varamedlem 

(Mx2) 
o Politiker – Tapt arbeidsfortjeneste ulegitimerte utgifter (inntil kr 850,- pr 

dag, dag = 7,5 timer) 
o Politiker – Tapt arbeidsfortjeneste med feriepenger 
o Politiker – Tapt arbeidsfortjeneste uten feriepenger 

M=kr 730,- (beløpet er lagt inn riktig etter valget en tar i Visma) 

Det er lagt inn faste satser på møtegodtgjørelse så du velger det som er riktig 
for deg.  

I feltet Beskrivelse skriver du hvilket møte du har vært på og dato for møtet. 
Trykk Legg til for å gå videre. 
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Kjørebok  

I feltet Beskrivelse skriver du hvilket møte du har vært på og dato for møtet.  

Fyll inn antall km og reiserute (fra-til) i feltene. Husk riktig dato. 

Dersom du har med passasjer med samme formål, får man ekstra godtgjørelse 
for dette. Navn på personen må skrives i feltet Passasjer, og antall km 
passasjeren var med. Trykk Legg til. 

Gå videre til utlegg for å legge til eventuelle utlegg til ferje, parkering og 
bompenger (husk å legge ved kvittering). Velg riktig dato. Husk å lagre. 

• Velg Type kjøretøy: Bil for vanlig km-godtgjørelse. 
• Velg Type kjøretøy: El-bil for vanlig km-godtgjørelse. 

Frist for innsending er senest 2 måneder etter møte.  
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Kvitteringer skal vedlegges elektronisk  
Elektroniske kvitteringer lastes opp som vedlegg lagret på egen PC eller fra 
appen «Visma Attach». Appen Visma Attach kan lastes ned fra AppStore, Google 
Play eller Windows Phone. Det er samme brukernavn og passord som på 
Visma.net. 

 

Åpne appen Visma Attach og ta bilde av kvittering. Legg til kommentar som 
beskriver kvitteringen. Velg Utleggstype, skriv inn beløp og velg riktig dato, hvis 
det ikke kommer opp automatisk. Trykk Send når ferdig. 

  

Kvitteringen er nå lagret i appen og klar for å legges til kravet. 
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• Logg på Visma.net Expence. 
• Registrer nytt krav eller oppdater et eksisterende.  
• I bildet for registrering av utlegg, klikk på Vedlegg-knappen (Legg ved fil). 

 

• Velg Visma Attach. De tilgjengelige kvitteringene har en forhåndsvisning og 
du kan velge 1 kvittering pr utlegg. 

• Klikk på kvitteringen du vil legge ved og trykk Legg ved. Kvitteringen blir lagt 
ved utlegget og navnet på filen vises ved siden av Visma Attach logoen på 
utleggssiden. 

• Etter at du har fylt inn alle obligatoriske felt, klikk på Lagre knappen. Utlegget 
er lagret med den valgte kvitteringen og kvitteringen vil også vises i 
sammendraget. 

 

Sammendrag 

Her er en samlet oversikt over kostnadene du har hatt i forbindelse med møtet. 

 

Er kravet riktig ført trykker du på Send til godkjenning. Da går kravet videre til 
politisk sekretariat som godkjenner. Hvis vi finner feil eller mangler kan vi sende 
kravet i retur til deg for redigering. Du vil da få en e-post fra Visma om at du har 
fått den i retur. 
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Dersom du har sendt kravet til godkjenning, men ønsker å endre på noe, kan du 
avbryte ved å trykke på Avbryt godkjenning.  

 

 

 

Du får da følgende kontrollmelding, og du må trykke Avbryt godkjenning. 

 

Korriger det du ønsker og send til ny godkjenning. 

Logge av Visma Expense 

Øverst til høyre i bildet – til høyre for brukernavnet ditt finner du valg for å logge 
av programmet. 
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