
Fag- og yrkesopplæring 

Fakturaadresse 
Viken fylkeskommune ønsker elektronisk faktura fra leverandører. Fakturaer må sendes på det 
offentlige standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat) til organisasjonsnummer 921 693 230. 
Sending av faktura til fylkeskommunen - Viken fylkeskommune 

Revidert: 27.01.2023 

Refusjonskrav (permisjon med lønn) 
Underbilag til faktura 

Navn (Etternavn, fornavn) Fødselsdato (6 siffer) 

Bedrift Organisasjonsnummer 

Bekreftelse fra arbeidsgiver/regnskapsfører for kandidat (er): 
Kandidaten(e)s navn Fødselsdato 

(6 siffer) 
Din rolle ved prøve 
(leder/medlem/observatør) 

Fyll inn dato for eventuelt 
formøte/informasjonsmøte: 

Timelønn registreres kun på en av rubrikkene. Enten med, eller uten sosiale kostnader. 
Dato, måned og år Antall 

timer 
Timelønn inkludert 
sosiale kostnader 

Timelønn uten 
sosiale kostnader 

Totalt 

Skjemaet skal være bilag til faktura. 
NB! Det er ikke mva. på tapt arbeidsfortjeneste. Fakturaen skal være uten mva. og fakturagebyr. 
Refusjon er begrenset oppad til 5044,- og til 4000,- inntil 7,5 timer pr dag. For mer informasjon, se 
retningslinjer: Inntektserstatning, side 10 og 11. Retningslinjer for prøvenemnder i Viken 

https://viken.no/om-fylkeskommunen/kontaktinformasjon/innkjop-og-fakturering/
https://viken.no/retningslinjer-provenemnder
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