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Informasjon om elektronisk reiseregning og identitetskort for 

prøvenemndsmedlemmer i Trøndelag Fylkeskommune 
 

Reiseregning 
Trøndelag fylkeskommune bruker elektronisk reiseregning for alle sine ansatte og andre som 

har verv for fylkeskommunen. Agresso vil fra og med 14. mai 2018 være klart til bruk for alle 

prøvenemndsmedlemmer. 

 

For deg som er fra tidligere Nord-Trøndelag, vil dette være helt nytt mens dere fra tidligere 

Sør-Trøndelag kjenner til Agresso fra før. Det vil være noen endringer i forhold til tidligere 

versjon av Agresso. 

 

Mandag 14. mai får alle prøvenemndsmedlemmer som ikke er ansatt i Trøndelag 

fylkeskommune får SMS med brukernavn og passord for pålogging til Agresso.  

 

Prøvenemndsmedlemmer som er ansatt i fylkeskommunen logger seg på Agresso på vanlig 

måte, men må huske å hente opp sin stilling knyttet til «prøvenemd» før reiseregninga føres.  

  

Hvis du skulle glemme passord så må du sende mail til agresso-hjelp@trondelagfylke.no (nytt 

passord kommer da på SMS). Hvis du har behov for hjelp eller har spørsmål til utfylling av 

reiseregning i Agresso kan du kontakte provenemnd@trondelagfylke.no  eller følgende 

personer nedenfor på telefon 74 17 40 00. 

 

Signy Danielsen og Evy Pettersen ved økonomi og administrasjon. 

Marit Heggeriset og Toril Boldermo Skjetne ved fag- og yrkesopplæring Trondheim. 

Ulf Hagen og Christer K. Grønnesby ved fag- og yrkesopplæring Steinkjer. 

 

På hjemmesiden til Trøndelag fylkeskommune er det lagt ut informasjon til hjelp for 

prøvenemndsmedlemmene, det finnes her: https://www.trondelagfylke.no/vare-

tjenester/utdanning/Opplaering_i_bedrift/provenemnder/ 

 

For veiledning i bruk av Agresso reiseregning se «Video utfylling av reiseregning» og hefte 

«Veiledning i utfylling av reiseregninger i Trøndelag fylkeskommune». Satser for 

godtgjørelse finnes i hefte «Godtgjørelse til prøvenemnder». Vi anbefaler at nettleser 

«Internet Explorer» brukes ved pålogging i Agresso.  
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Id kort 
Medlemmer av prøvenemnda er oppnevnt av Trøndelag fylkeskommune. Som medlem av 

prøvenemnd representerer du fylkeskommunen. For at du som medlem av prøvenemnda kan 

identifisere deg som prøvenemndsmedlem i forbindelse med prøveavleggelse i bedrift, har 

fylkeskommunen fått laget identitetskort. Ditt identitetskort for perioden fram til 31.12.2019 

vedligger.  

  

Trøndelag fylkeskommune vil med dette benytte anledningen til å takke deg for din innsats så 

langt i prøvenemndssammenheng.  

 

Med vennlig hilsen  

 

Ove Austmo  

Seksjonsleder Fag- og yrkesopplæring 

 


