
VELKOMMEN TIL 

INFORMASJON FRA AKST LØNN 

RAPPORTER INNSIKT
Onsdag 28.10.20

• Lønnsrapporter 
• Refusjonsrapporter



HVORFOR TA UT KONTERINGSLISTE?

• Er det personer på listen som har sluttet og ikke skal ha lønn?
• Er de nyansatte på listen og får lønn?
• Ser beløpene/antall timer fornuftige ut?

Konteringslisten tas ut etter Prøvelønn og det gir mulighet til å få stoppet / 
korrigert lønn før Hovedlønn kjøres

Konteringslisten MÅ også sjekkes etter at Hovedlønn er kjørt, fordi 
VTT som er reg. mellom prøvelønn og hovedlønn sees ikke før lønna 
faktisk er kjørt!



Når vi skal finne rapporter 

ang. lønn ser vi her





Dere vil kun få opp tall for egen enhet/avdeling

Anbefaler å    av for de fleste/alle valgene



Nederst på siden på konteringslisten:

Her kommer 2 eksempler

Ved å eksportere konteringslisten til Excel har dere mange muligheter 
for å få ut de data dere ønsker



UTTREKK UTEN AVSETNINGER



UTTREKK MED AVSETNINGER

Uttrekk eksempel.xlsx


VI MINNER OM Å SJEKKE KONTERINGSLISTE

November lønn: 
mellom tirsdag 03.11 – torsdag 05.11 kl. 12.00  

Feil? GI BESKJED innen torsdag 05.11 kl. 12.00



DET FINS MANGE ANDRE RAPPORTER – PRØV DERE FREM



HVIS DU ØNSKER OG LAGE EN TILPASSET RAPPORT FOR DEG, KRYSSER DU AV FOR DE 
UTVALGSKRITERIER DU ØNSKER OG LAGRER

Du finner rapporten igjen under 



LØNNSKONTROLL – AKKUMULERT PR. ANSATT



KOSTNADSKONTROLL PR. KOSTNADSSTED



FASTE TILLEGG OG TREKK HITTIL I ÅR

Dere får kun opp de enheter/avdelinger dere tilhører og har tilgang til



VARIABLE TILLEGG OG TREKK HITTIL I ÅR



LØNN OG FERIEPENGER 
LØNN PR. ANSATT HITTIL I ÅR

Summeres pr. enhet/avdeling



LØNN OG FERIEPENGER 
FERIEPENGER PR. ANSATT AVSATT HITTIL I ÅR

Opptjent 2019, 

utbetalt juni 2020

Opptjent 2020, utbetales juni 2021 

evnt. tidligere ved sluttoppgjør

Ingen summering pr. enhet/avdeling



PRØV ULIKE RAPPORTER OG SE FORSKJELLEN OG FINN DET SOM 
PASSER BEST FOR DERES AVDELING



Refusjonsrapporter i HR-portalen



Hva rapportene kan brukes til 

• Sjekk hva som er søkt NAV om refusjon for din 
avdeling 

• Sjekk hva som er kommet inn av refusjon fra NAV i 
forhold til krav framsatt 

• Har du fått med all refusjon du skal pr person og for 
hele avdelingen?



Utvalgskriterier



1 Oversikt refusjon 



2 Krav









3 Mottak  



3 Mottak  



3 Mottak  



REFUSJONSRAPPORT

Rapportene vi nettopp har sett på er «levende» 
Det vil si at for hver gang vi på lønn lager et refusjonskrav til NAV, så 
øker kolonnen «Sum krav sykepenger» 

Inneholder både 1) sykepenger og 2) foreldrepenger

Det er fraværsdatoene som avgjør hvilken måned 
refusjonskravet/mottaket vises på i denne rapporten



REFUSJONSRAPPORT

Krav som inntektsføres i en måned vil gjelde refusjonskrav for fravær fra 
tidligere måneder
Ved digitale sykemeldinger og søknader om sykepenger, er kravet ovenfor 
NAV fremmet den mnd. den ansatte sender søknad om sykepenger 
Her er det en 3 mnd. frist på å gjøre dette etter at sykemeldingsperioden 
er utløpt
Det vil si at resultatene per måned i Xledger, ikke gjenspeiler fraværet i 
den måneden, men viser hva vi har behandlet av søknader om 
sykepenger 
Dato for inntektsføring av refusjonskrav avhenger av når tid 
sykemeldingen er behandlet
Ved Digitale sykemeldinger framsettes kravet etter endt 
sykemeldingsperiode i motsetning til tidligere hvor kravet ble behandlet 
på forskudd
Framtidige refusjonskrav generert i Bluegarden, kommer med over til 
Xledger først for den måneden kravet gjelder – f.eks. v foreldrepenger 



RESULTAT – Inntekter av sykepenger og 
foreldrepenger  



NOEN SPØRSMÅL?



NOVEMBER LØNN:

FRIST ANVIST VARIABEL LØNN Mandag 02.11.20 kl. 15:00 HR-Portalen

Servicedesk – lonn@akst.no

Telefon 372 96 300 Tast 1: Lønn Tast 2: Sykemelding/foreldrepenger/refusjon

mailto:lonn@akst.no

