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Slik logger du inn på «Visma Min Side Skien» 
 

«Visma Min Side Skien» kan du finne på Skien kommune sine hjemmesider (skien.kommune.no  

For Ansatte  Visma Min Side Skien) eller ved å følge denne linken: https://vismaenterprise.sk-

asp.net/sk_enterprise  

Ved førstegangspålogging må du følge oppskriften nedenfor (punkt 1).  

Pålogging etter dette skjer ved hjelp av brukernavn og passord.  

Etter at du har klikket deg inn til «Visma Min Side» vil dette skjermbildet vises:  

 

1. Førstegangspålogging 
Første gang du skal logge på velger du [Glemt brukernavn/passord?]. 

Du vil nå få opp et bilde hvor du blir bedt om å skrive inn Brukernavn eller E-post. 

- Brukernavn: Brukernavn er det samme som ditt Fornavn og Etternavn. (F.eks Ola Nordmann)  

 

- E-post: E-post vil være den e-post adressen som er meldt inn i systemet, (For andre enn 

honorar mottakere vil dette ofte være den kommunale e-post adressen).  

Hvis det ikke er registrert noen mail for din bruker i systemet eller du er usikker på hvilken e-post 

som er registrert kan du ta kontakt med Lønnsseksjonen på tlf 35 58 18 50 (kl. 10 – 14)  eller 

sende en e-post til lonnsseksjonen@skien.kommune.no. 

 

 

 

Klikk så på [Send] knappen.  
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Du vil nå motta en e-post med videre instruksjoner;  

For å generere et nytt passord, vennligst klikk på: https://vismaenterprise.sk-
asp.net/sk_enterprise/password?digest=234OASD03924JHASDO323H7S02S832SSF2912S0923S 
Hvis den ikke viser som en link, merk hele og kopier den inn i adresselinjen på en nettleser.  
Følg anvisningene og du vil få tilsendt en e-post med nytt passord. I samme mail får du opplyst om dine 
brukernavn. 
Hvis du ikke ba om denne e-posten kan du se vekk fra den. Passordet ditt vil ikke endres før du klikker på linken 
over. 

 

Ved å klikke på linken så vil denne siden åpne seg i nettleseren:  

 

Klikk så på [Verifiser] knappen 

 

Du skal nå få dette bildet:  

 

[Klikk her for å gå tilbake til startsiden] 

Du vil nå ha mottatt en ny e-post med informasjon om brukernavn og passord.  
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Du kan nå logge inn på «Visma Min Side», første gangen vil du få dette bildet:  

 

- Skriv inn passordet du mottok på e-post en gang til inn i det øverste feltet.  

- Skriv så inn passordet du selv ønsker i de 2 nederste feltene etter kriteriene som vises på 

siden.  

  



 

-  

1. Lønnsslipper og lønnsoppgaver 
Når du har fått logget deg inn på Visma Min Side vil du finne en meny øverst på siden som ser slik ut: 

 

- Klikk på [Meg selv] 

 

- Klikk deretter på [Dokumenter]  

Du vil nå få en oversikt over dine lønnslipper og lønnsoppgaver på siden.  

  



 

 

2. Expense reiseregning 
Når du har fått logget deg inn på Visma Min Side vil du finne en meny øverst på siden som ser slik ut: 

 

- Klikk på [Meg selv] 

 

- Klikk deretter på [Reiseregning]  

 

 

- Klikk så på [Start Expense]



 
 

 

 

Har du spørsmål? 

Kontakt Lønnsseksjonen 

Tlf: 35 58 18 50 | Faks: 35 58 10 91 | E-post: lonnseksjonen@skien.kommune.no  

Postadresse: Pb. 158, 3701 Skien | Besøksadresse: Torggata 4  

www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen 

 


