
Utfylling av elektronisk reiseregning – Introduksjonsdag 
 
Link til elektronisk reiseregning (Visma Expense). 
Logg deg inn med medlemsnummer og passord på Min Side via www.nsf.no.  
Velg: For tillitsvalgte > reiser og utlegg > reise/utlegg under nyttige programmer.  
Bruker du Visma i andre arbeidsforhold er det viktig at du endrer til NSF øverst til høyre etter 
innlogging.  
 
NB! Ikke kast kvitteringene før du har mottatt utbetalingen.  
 

1.  Opplysninger til utfylling av reiseregning 
 

 
(NB! Organisasjonsenhet og seksjon i eksempelet stemmer ikke med det du skal fylle ut) 
 
Beskrivelse:    Introduksjonskurs for nye tillitsvalgte Akershus – dato dd.mm.åå 
Organisasjonsenhet:   10 
Seksjon:    1002 
Prosjekt:    Avhenger av hvilket tariffområde du tilhører 

290210 – Spekter 
290211 – KS 
290213 – Virke 
290214 – Stat 
290215 - NHO  

 
HTV-område:     Fylles ikke ut 
 
Legg ved fil – innkallingen du fikk på epost - vedlegget. Du finner den også på påmeldingssiden.  
Last opp filen fra iPad eller PC.  
 
 

2. Tidspunkt for reisen 
 
Dobbeltklikk på avreisedato i kalenderen (NB! Datoer i eksempler stemmer ikke med datoer for 
kurset) 
 

 

https://www.nsf.no/reise-og-utlegg/artikkelliste/1194622
http://www.nsf.no/


 
 
Dato og klokkeslett –  Dato og klokkeslett ved avreise og hjemkomst dersom reisen er over 15 km.  
For reiser under 15 km føres starttidspunkt møte og sluttidspunkt.  
Lagre og velg neste.  
 

3. Diett 
 
Visma systemet regner automatisk ut om det utløses diett i forbindelse med din reise. For reiser  
mellom 6 og 12 timer dekkes en ulegitimert sats på 289,- Måltider skal trekkes fra.  
 
Legg inn hvilke måltider som er dekket på kurset:  
 

 
 

• Legg inn måltidene som du har fått dekket. På introduksjonskurs får du dekket lunsj. 
 

Velg lagre og neste. 
 
 
 

4. Kjørebok  
 

Bruk av egen bli skal være godkjent på forhånd!  
 

 
 

• Oppgi fullstendig reiserute – adresse til /fra 

• Tollbugata 22, 0104 Oslo 

• Husk å legge inn riktig dato 



• Legg inn formål ved omkjøring dersom du samkjører og må avvike fra kjørerute til og fra 
hjemmet. Husk å legge inn omkjøringen i reiseruten (se nederst i eksempelet). Navn på 
passasjer må oppgis. Passasjeren må være deltaker på kurset.  

 

5. Utlegg – f.eks billetter til tog/buss/trikk 
 

• Dato må stemme overens med dato på kvitteringen 

• Velg type utlegg 

• Legg inn korrekt beløp 

• Legg inn forklaring under formål. Ved buss eller tog må reiserute legges inn. Ordinær 
kollektivtransport krever ikke kvittering. 

• Legg ved kvittering. Bruk Visma Attach eller hent opp dokument på maskinen. Det er ikke 
nødvendig med kvittering for bompenger.  
 
 

 
 
 

6. Sammendrag 
 

• Se at utgifter stemmer overens. Legg inn kommentar om nødvendig.  

• Send til godkjenning.  
 
 
 
Vi oppfordrer at reiseregningen blir sendt inn snarest mulig og helst innen  
2 uker etter kursets slutt! 
 
 
 
 


