
 

 

Når du er registrert i Visma, vil du som folkevalgt få en epost med link til Visma for å logge inn. 

Velg «Start Expense»  

 

Du kan også logge deg direkte på ved å gå inn https://connect.visma.com 

Du velger da rubrikken «Expense» 

 

 

 

Velg «Reise» hvis du skal ha utbetalt for overnatting, diett etc.  

Velg «Kjørebok» hvis du kun skal ha for kilometergodtgjørelse og bompenger.  

Velg «Utlegg» hvis du skal føre opp møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste eller annet du har lagt 

ut for, for eksempel togbillett etc.  



Reise 

 

Skriv en kort beskrivelse av reisen.  Velg ansvar for aktuelt utvalg. Trykk «Lagre» for å gå videre.  

Velg datoene du har vært på reise ved å klikke i kalenderen. Du får da opp dette bildet:  

 

Her må du fylle inn formål/arrangement, dato og klokkeslett for avreise og ankomst. Trykk «Lagre» 

nederst i høyre hjørne.  

Du får nå opp bilde for Diett. Her legger du inn om måltidene er dekket eller ikke. Her må du også 

oppgi navn og adresse til hotellet. Trykk Lagre.  

 

Kjørebok  
Her legger du inn kjøregodtgjørelse. Velg riktig transportløsning. Legg inn antall kilometer. På 

«Reiserute» må du legge inn hele adressen fra hvor du reiser fra og adressen til dit du skal. Det er 

kun for såkalte signalbygg du ikke trenger å skrive inn adressen, for eksempel Fylkeshuset i Skien eller 

Tønsberg.  

Du legger også inn eventuelle passasjerer her. Husk å skrive fullt navn på passasjerene.  



 

Trykk på «Legg til».  

Utlegg  
Her legger du inn hvilke utlegg du har hatt, for eksempel togbillett. Fyll inn beløp og husk å legge til 

kvittering for utlegget.  

Du kan legge ved kvitteringer du har lagret på pc-en din eller bruke Visma Attach-appen for å ta bilde 

av vedlegg. Les mer om appen her. Når du tar bilde av kvitteringen – pass på at den er leselig før du 

går videre 

 

Trykk «Neste» nederst i høyre hjørne.  

Du får nå opp et bilde av alt du har lagt inn. Sjekk at alt er riktig før du trykker «Send til godkjenning». 

Du kan også lagre og oversende til godkjenning senere. Reiseregningen blir sendt til attestering når 

den er sendt til godkjenning. 

https://www.visma.no/lonn/reiseregning-utlegg/app-reiseregning/


 

 


