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1. Innlogging 
 

Logg inn via web: https://reiseregning.trondelagfylke.no/erp/ 

 

 

Når du har logget deg på med brukernavn og passord, kommer du inn menyen i UBW (Agresso) for å 

registrere reiseregningen. I feltet Firma skal det alltid stå TF. 

 

 

 

2. Hvilke type utlegg/reiseregning skal du registrere? 
 

Her velger du utlegg «Godtgjørelse Prøvenemder»»: 

 

  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freiseregning.trondelagfylke.no%2Ferp%2F&data=02%7C01%7Coyvja%40trondelagfylke.no%7Ca6e72207edce4777292708d5a1251967%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C636592103082531939&sdata=45ff%2B8BdQeaMnt9SdK1zoWACgAcWVv9nXtJRSlj2GGM%3D&reserved=0
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3. Registrering av reisens sted og varighet 
 

 

Alle felt som er registrert med rød stjerne (*) må fylles ut. Dette gjelder Reiseformål, Starttid og 

Sluttid. 

Reiseformål 

Reiseformål  skal alltid fylles ut. Legg også inn datoen for reisen. Eks. «10.-12.10.2017 Brukermøte 

Unit4, Trondheim», «15.12.2017 Seksjonsmøte økonomi», «10.11.2017 Prosjektmøte Agresso-

prosjektet». Kun «Møte i Trondheim» eller «Kurs» er ikke god nok informasjon.  

Starttid og Slutttid 

Her legger du inn dato og klokkeslett for når reisen startet og sluttet.  

Dato og klokkeslett kan fylles direkte inn i feltene, eller du kan benytte kalender eller klokke. 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnadskategorier 

Her kommer din hovedstilling og den avdeling/seksjon (Ansvar og Tjeneste) du hører til frem som 

standard. Dersom du har flere stillinger må du velge riktig stilling (arbeidssted). Endring av stilling 
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gjør du ved å trykke på rullegardinen  i feltet stilling. De andre feltene i 

kostnadskategori skal ikke endres. 

Kostnadskategori sier bare hvilken stilling du fører på. 

Endring av kontering 

Skal du registrere utlegget på et annet Ansvar, Tjeneste, Formål eller Prosjekt, er det mulig å endre 

dette ved å legge riktig verdi i disse feltene. Husk at ansvaret må være innfor den skolen/enheten 

man jobber på, hvis ikke må man ha flere stillinger. 

Dette kan endres når du har lagt inn utlegget som vist under. Trykk først der den røde pila står. 

Konteringsbildet kommer opp. Velg riktig kontering og trykk der hvor blå pil peker «Bruk på alle».  

 

 

4. Beregning av diett 
 

Ut i fra start dato, klokkeslett, sluttdato og klokkeslett, beregnes diettsatser. 

Diettsatser ihht. til gjeldene reglement kommer frem automatisk. 
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Ved å velge Ja eller Nei på spørsmål om du betalte for måltidene selv, og om du har bodd på hotell, 

kommer det frem et nytt vindu.  

Her angir du hvilke gratismåltider du har fått, og om du har overnattet på et hotell. 

 

Ut i fra dine svar beregnes diett og fradrag for måltider. 

 

5. Registrering av utlegg 

 
Dersom du har hatt andre utlegg på reisen, velg «Legg til utlegg». 
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Her velger du hvilket utlegg du har, angir en beskrivelse og legger inn beløp. 

Ved noen utlegg, er det krav til beskrivelse og hva denne skal inneholde. Dette står da i 

beskrivelsesfeltet som en klamme [   ]. 

Dersom en har flere utlegg, velges knappen «Legg til utlegg» utlegg flere ganger. 

 

NB! Hvis du har overnattet på hotell m/frokost, må du legge inn utlegget for rommet og 

frokostdelen som to utlegg. Dette for å få riktig momsberegning. 

 

Utleggsoversikt 

Bilag om er lagret på mobilen, vises under bildet av mobil. Registrering av utlegg via app på mobil 

vil bli tilgjengelig etter hvert. 

 

6. Legge med kvitteringer fra PC 
 

Dokumentasjon av utlegg legges ved digitalt. Dette gjør du ved å skanne bilaget til din pc eller laster 

ned fil fra vedlegg i e-post eller fra andre kilder hvor du kan hente den digitale kvitteringen. 
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Bilag om er lastet over fra din pc, vises under «Kvitteringer». 

Velg «Vis kvitteringer» og «Last opp kvitteringer» (eks. visningsalternativ Rutenett) 

 

 

Hent opp ønsket fil som ligger lagret på PC.  

Fil forhåndsvises og kan matches mot utlegg. 

  

Stå på linje for utlegg og trykk macth utlegg. Lukk bildet med X. 
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Når bilaget er matchet til utlegget, ser du en binders på raden for utlegget. Ved å trykke på bindersen 

kan du forhåndsvise bilaget. 

 

 

Det er viktig at alle utlegg dokumenteres. Dette kan f.eks. være: 

 Møteinnkallelser 

 Program for seminar 

 Bekreftelse på deltagelse 

 Andre typer utlegg 

 

7. Samleoversikt Reiseregning 
 

Til høyre i skjermbildet ser du en oversikt over hele reiseregningen med de utleggene som du har 

oppgitt. 

 

 

8. Hvordan lagre/sende videre reiseregning? 
 

Når du er ferdig med å fylle ut reiseregningen, har du følgende valg (nederst i skjermbildet): 

Sende til betaling   reisen sendes ut på arbeidsflyt og du kan ikke endre reisen 
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Lagre som utkast  reisen blir lagret og kan hentes opp og ferdigstilles senere – reisen 

går ikke på arbeidsflyt og blir ikke utbetalt. 

Vis utgifter    Viser oversikt over utgifter fra angitt dato 

Forhåndsvisning utskrift Mulighet for forhåndsvisning og utskrift, bilaget må være lagret som 

utkast for å få opp bildet 

Slett    Slettet hele reisebilaget, ikke bare et utlegg 

Legg til informasjon Gir deg mulighet for å legge til mer informasjon, denne blir liggende 

på reisen, men følger ikke med på arbeidsflyt 

 

 

9. Hvordan sjekke status på reiseregningen og oppdatere den hvis den er avvist? 
 

Nederst i skjermbildet for registrering av reiser og utlegg ser du følgende bokser: 

 

Ved å velge boksen «Under behandling» får du frem en oversikt over dine reiser med status på disse: 

 

En reiseregning kan ha følgende status: 

På arbeidsflyt Reiseregningen ligger til godkjenning hos attestant/anviser (leder) 

Godkjent Reiseregninga er godkjent av leder og sendt til utbetaling 

Avvist  Reiseregninga er avvist av attestant og må korrigeres 

Bokført  Reiseregninga er bokført og vil bli utbetalt ved neste lønnskjøring 

Åpen post Reiseregninga behandles i systemet og beløpet vil snart bli utbetalt til din bankkonto 
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For å korrigere en reiseregning som er avvist av attestant, klikker du på denne reisen i oversikten. Du 

kommer da inn på reiseregninga og kan legge inn tilleggsinformasjon og ev. dokumentasjon som 

mangler. For å hekta på dokumentasjon som mangler, er fremgangsmåten den samme som pkt 6. 

ovenfor. 

Når dette er gjort, sender du den til betaling på nytt ved å velge feltet  

 

 


