
KS – Nye regler for Lørdag – og søndagstillegg fra 01.01.2019 

 

Fra 01.01.2019 innføres nye regler for beregning av både faste og variable lørdag- og søndagstillegg i 

KS området – ref rundskriv (B/2018) 

De nye reglene gjelder for ansatte som ifølge turnus jobber mye helg.  Ansatte som har rett til 

forhøyet sats for lørdag- og søndags-tillegg, vil være de som jobber mer enn 289 timer lørdag og 

søndag pr kalenderår. 

 

Faste lørdag og søndagstillegg 

Ny TT kode for registrering av fast sats for lørdag- og søndagstillegg, er TT 6951.  (Den gamle TT 

koden var TT 6701) 

I Arendal kommune er det innført høyere satser ved stillingsprosent over 50%. På ansatte som innfrir 

kravene til høyere sats, så skal fast sats lørdag- og søndagstillegg legges inn på TT 6971.  Utover dette 

så vil satsene bli ivaretatt mot registrerte timer på TT 6950. 

Beregning av fast sats for lørdag- og søndagstillegg, tar utgangspunkt i avtalte timer pr år.   Ansatte 

som jobber mer enn 289 timer pr år, har rett til forhøyet sats for fast lørdag- og søndagstillegg. 

Avtalte timer pr år, skal registreres på TT kode 6950, og gjelder totalt timeantall lørdag og søndag 

for alle arbeidsforhold i kommunen. I disse tilfelle må totalt antall timer i kommunen summeres og 

registreres på samtlige stillinger med lørdag- og søndagstillegg, til den ansatte. Selv om det er på 

forskjellig enheter. 

Ved ansettelse av nye medarbeidere som skal ha lørdag- og søndagstillegg må det alltid spørres om 

de har andre stillinger i kommunen med lørdag- søndagstillegg.  Det blir viktig at en samarbeider 

tettere på tvers av enhetene for å få registrert dette riktig. 

Eksempel: En ansatt som har avtalt 189 årstimer på arbeidsforhold 1, og 234 årstimer på 

arbeidsforhold 2– dvs det er avtalt totalt 423 timer pr år. 

På arbeidsforholdene skal det da legges inn følgende på faste tillegg og trekk: 

Arbeidsforhold 1 TT 6950 - sats 423 (sum av begge arbeidsforhold) 

 TT 6951 (evt 6971) – sats 15,75 (189/12) 

  

Arbeidsforhold 2 TT 6950 – sats 423 (sum av begge arbeidsforhold) 

 TT 6951 (evt 6971) – sats 19,5 (234/12) 

 

 

Ekstravakter 

TT-kode 6952 erstatter TT-kode 6731. Husk at det skal også legges inn årstimetall på arbeidsforhold 

som er timelønnet på TT 6950, når den ansatte har både faste/vikar stillinger og timestillinger.  Ved 

kun timestilling i kommunen skal det ikke legges inn årstimetall. 

 



 

 

Oktoberlønn 

Leverandør (Bluegarden/Visma) har satt stopp på alle tillegg på TT-kode 6701 og lagt disse over på ny 

TT-kode 6951. På oktober lønn blir dette avregnet, og alle som har lørdag- og søndagstillegg får et 

minusbeløp på TT-kode 6701 og plussbeløp på TT-kode 6951. Det er viktig at dere informerer alle i 

deres enhet om at avregningen vil bli synlig på oktober lønnsslipp. Spørsmål rettes til nærmeste 

leder, som eventuelt tar det videre med lønnsavdelingen dersom dere ikke kan svare selv.  

Tidligere utbetalte variable tillegg på lørdag/søndag TT-kode 6731 er ikke med på oktober lønn. Dette 

vil bli korrigert i ettertid, men vi vet pr nå ikke når dette vil skje.  

 

 

 

 

 


