Enkel brukerveiledning for å registrere tapt
arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelse
HR-portalen er tilgjengelig på «privat PC» hjemmefra og via mobilløsning. Lenke og brukerveiledning
for pålogging finnes på innbyggerportalen – https://www.vegarshei.kommune.no/politikk-og-

organisasjon/politikk/reglementer-og-skjema-for-politiske-organer/

Pålogging via privat PC -

Trykk på de fire linjene ved siden av HR portalen

Etter dette trykker du på Skjema/-oppgaver
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Velg Variable tillegg og trekk i menyen
som kommer opp i skjemaoversikten.

Velg først riktig arbeidsforhold. Dersom du bare har ett arbeidsforhold trenger du ikke å tenke på
dette, da er det kun det ene som kommer opp.
Etter du har valgt riktig arbeidsforhold velger du «Legg til» ved det grønne krysset.
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Når du skal registrere Tapt arbeidsfortjeneste skal du velge – 2057 - Tapt arbeidsfortjeneste uFP – og
riktig dato for den datoen registreringen gjelder for. For å registrere krav for flere - møter trykker du
«registrere flere», nederst i vinduet.

For å registrere møtegodtgjørelse velg 2059 - Møtegodtgjørelse og skriv inn riktig sum etter
det som er gjeldene ifølge «Reglement for tapt arbeidsfortjeneste, møte og reisegodtgjørelse». .
Høy sats kr. 400.- pr. møte
 Kommunestyret
 Adhoc-utvalg nedsatt av kommunestyret
 Formannskap
 Planutvalg
 Kontrollutvalg
Godtgjørelse etter høy sats tilstås også ledere i utvalg og råd, inkl. brukerutvalg.
Lav sats kr. 200.- pr. møte
 Øvrige utvalg og råd, herunder politisk oppnevnt representant i
o skolens samarbeidsutvalg, samt medlemmer i brukerutvalg



For fallviltarbeid godgjøres det i henhold til retningslinjer for det kommunale viltfondet.

Har du møtt i adm.utvalg, planutvalg og formannskap s dag samme dag skal du legge inn
200,- for adm.utvalg, 400,- for planutvalg og 400,- for formannskap på den aktuelle datoen.
Skriv i merknadsfeletet hvilket møte det gjelder
Ved flere registreringer – trykker «Registrer flere»
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Når du har registrert alt du skal registrere så trykker du på lagre.

Dette er det siste bildet. Her kan du se over det som er registrert og laste opp vedlegg (feks.
bekreftelse fra arbeidsgiver om tapt arb.fortjeneste) Når du trykker på «send» kommer du til et nytt
vindu hvor det skal sendes til attestasjon - her skal du velge Politisk.

Kjøregodtgjørelse
For reiseavstander over 4 km en vei gis dekning etter reiseregulativet - statens satser. Bruk skjema
«kjørebok» i skjemaoversikten.
Eventuelle problemer:
Mobilnummer er en forutsetning for å komme inn i HR-portalen hjemmefra eller via mobil løsning.
Dette legges inn av administrasjonen via skjemaet Person- og familieinformasjon i HR-portalen.

Har du spørsmål eller trenger hjelp kontakt politisk sekretariat v/Anne Helene E. Baarøy
Tlf. 916 99 308.

