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HVA ER VIKTIG Å FÅ PÅ PLASS FØR 
JUNI LØNN 2019?



Ferietrekk:

Husk at det er Arbeidsgiver som bestemmer ferieavviklingen innenfor 
ferielovens rammer.

Arbeidsgiver kan derfor i normaltilfellene pålegge full ferie hvert ferieår og 
arbeidstaker kan som hovedregel ikke motsette seg dette.



UNNTAK:

Merk at arbeidstaker kan motsette seg avvikling av full ferie 
dersom feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet.

Vi minner om at ansatte som har startet i løpet av 2018 eller 2019, som regel 
har opptjent feriepenger fra annen arbeidsgiver og kan dermed ikke motsette 
seg avvikling av full ferie.



Manglende opptjening av feriepenger kan være dersom:

• Arbeidstaker ikke har vært ansatt i hele opptjeningsåret (2018) eller har 
begynt i år og ikke har opptjent feriepenger i kommune eller hos andre 
arbeidsgivere

• Arbeidstaker har økt sin stillingsprosent i år



NB! 

Reservasjon av ferietrekk - skjema Ferie - må være fylt ut og godkjent 
senest innen 24. mai i HR Portalen 

(OBS! Ved utfylling av dette skjemaet hvor det kun skal trekkes for delvis 
ferie – gjøres dette automatisk, man skal ikke trekke for faktiske dager i 
tillegg!)





Ca. midt på siden



Utbetaling/ettertrekk av differanse ved endring i stillingsprosent etter juni mnd. 

• Er man ferietrukket i 100 % stilling i juni og deretter reduserer til/tar ut ferie i 
eks. 50 % stilling, skal diff. i ferietrekk 100 % - 50 % utbetales. 
Foretas av lønn AKST ved henvendelse fra leder.

Er man ferietrukket i 50 % stilling i juni og deretter øker til/tar ut ferie i eks. 100 % 
stilling, skal diff. i ferietrekk 50 % - 100 % ettertrekkes.
Foretas av lønn AKST ved henvendelse fra leder.

OBS! Man skal ferietrekkes i den stillingsprosenten man faktisk tar ferie i!



Skjema Ferie - ca. midt på siden



• Tilbakebetaling av feriedager ved sluttoppgjør eller fordi man går fra en 
fastlønnet stilling til en timebetalt stilling - og ikke har rukket å ta ut alle 
feriedager som er trukket for – beregnes av lønn AKST. 

Ved slutt i kommunen jfr. skjema «Arbeidstaker slutter» - fyll ut korrekt antall 
feriedager til gode i de forskjellige rubrikkene.

Hvordan beregnes tilbakebetalingen? 
Det utbetales alltid i hht. hva som er ferietrukket det aktuelle året: 
Ferietrekk/25 eller 30 dager (over eller under 60 år) x med faktisk antall 
feriedager til utbetaling.

NB! Det er kun ved sluttoppgjør at feriedager utbetales

SLUTTOPPGJØR UTBETALES MÅNEDEN ETTER SLUTTET I KOMMUNEN



Ved slutt i kommunen etter 30.06 - skjema «Arbeidstaker slutter» -
dersom ikke avviklet hele ferien før sluttet:

FÅR TILBAKEBETALT 5 FERIEDAGER VED SLUTTOPPGJØRET



Ved slutt i kommunen før 30.06 - skjema «Arbeidstaker slutter» -
dersom årets ferie med lønn er tatt ut 

FERIETREKKES 15 DAGER VED SLUTTOPPGJØRET 



JUNI LØNN

Det utbetales full lønn i juni måned første yrkesår forutsatt at samlet opptjente 
feriepenger vil gi lavere utbetaling. 

(Samlet opptjente feriepenger innbefatter også feriepenger fra annen 
arbeidsgiver)

Med første yrkesår menes 1.-gangs tiltredelse i skoleverket etter fullført faglig 
og pedagogisk utdanning, og forutsatt at vedkommende er 

tilsatt for minst ett år

og 0 års ansiennitet i lærerstilling

LÆRERE FØRSTE YRKESAKTIVE ÅR



Dette korrigeres i HR portalen 

via skjema «Endring av arbeidsforhold« Side 4, under Årslønn og Feriekode.

Feriekode Y = 1. yrkesår. 

NB! Etter juni lønn - Endre tilbake til Feriekode L - i nytt skjema - samme sted 

(Side 4, under Årslønn og Feriekode)

Husk også å ta hensyn til eventuell opptjening hos annen arbeidsgiver.



HVA MED DE SOM HAR VÆRT ANSATT FRA FEBRUAR 19? (ikke et skoleår) 

HVA MED JUNI 19 FOR DEM?

Med første yrkesår menes 1.-gangs tiltredelse i skoleverket etter fullført faglig 
og pedagogisk utdanning (lærer).

Dersom 1.-gangs tiltredelse og forutsatt at vedkommende er (har vært/skal være) 

tilsatt for minst ett år – kommer juni med full månedslønn

• Med evnt. fratrekk for feriepenger opptjent hos annen arbeidsgiver

• Dersom ikke tilsatt sammenhengende for 1 år = ordinært 

ferietrekk/feriepenger



NB! FULL LØNN I JUNI 

(dersom opptjente feriepenger vil gi en lavere utbetaling) 

• UTBETALES KUN 1 GANG I LØPET AV YRKESKARRIEREN

• ANSIENNITET MÅ VÆRE 0 ÅR



• NB! 

Det er ansettelse i %-stilling pr 30.06 som genererer ferietrekk

• Ansatte som slutter i juni - husk å korrigere ferietrekk - hvis ikke de tar ut ferie før 
de slutter

• Ansatte selv søker om ferie via skjema og sender leder for godkjenning

NB! Det er kun ved sluttoppgjør at feriedager utbetales

NB! Feriepenger utbetales kun i juni måned, hvor man samtidig foretar

ferietrekk

ANNET VEDR. FERIE



• Viktig at alle ansatte (utenom Helse) registrerer ferie – også lærere – i HR-portalen.

Ellers blir ferieregnskapet ikke oppdatert og kan bli feil ved evnt. sluttoppgjør

• For Helse: Ferie importeres fra RS, men dem som har RS som «fasit» må sjekke 
ferieregnskapet i HR portalen og se at det ser riktig ut 

(RS har 6 dg uke / Ferieregnskapet har 5 dg uke) 

Vi på lønn ser ingen forsystemer så vi forholder oss kun til HR-portalen

• Sjekk Ferieregnskapet for deres ansatte 1 – 2 ganger i året for å se at det er blitt 
riktig registrert, slik at evnt. ferie som skal overføres til neste år blir riktig



• Husk korrekt fraværskode ved reg. av ferie i HR-portalen! 

• Ekstra ferieuke pga. over 60 år er ikke Tilleggsfritid, men del av ordinær ferie

• Årets Lærerferie er 27.06 – 31.07.19

• Deltidsstillinger og ferie

Eks. 50 % SFO og 50 % Helse i Arendal kommune. 

Ved ferie har man ferie hele dagen dvs. kan ikke ha ferie fra SFO og jobbe i helse

NOEN SPØRSMÅL?



EN LITEN STREKK PÅ BENA



• Kun ved 100 % sykemelding er det mulig å utsette ferien 

• Er man gradert sykemeldt, skal man fremdeles ta ut ferie i hele stillingen

• Må levere sammenhengende sykemelding dersom syk før og etter ferien 

- ellers ny arbeidsgiverperiode

• Ikke kryss for planlagt ferie men kun for avviklet - VIKTIG at dette sjekkes av ledere 
når de mottar søknad om sykepenger 

• Ledere bør sjekke at alle «gamle» sykemeldinger og søknader om sykepenger er 
kommet inn før de selv går på ferie ( grunnet 3 måneders fristen med å framsette 
kravet overfor NAV)

SYKEMELDING OG FERIE



Gå inn på Driftsrapporter, trykk på varselliste

Minner om «Kontroll av maksdato»



• Nyansettelser i løpet av feriemåneden
(informer at spørsmål om lønn skal gå tjenestevei
– vi vet ikke hva ansatte skulle hatt av timer, tillegg…)

• Arbeidstaker slutter i feriemåneden

• Viktig at disse skjema blir lagt inn i HR portalen i god tid før ferie, 
slik at skjema er attestert og anvist/godkjent før gjeldende 
lønnskjøring. 

(Unngå manglende utbetaling og for mye utbetalt lønn)

LØNN I LØPET AV SOMMEREN:



• Ha stedfortreder til opprettelse/godkjenning av skjema i ferien din

• I tilfelle skjema sendes i retur så må det behandles av 
dere/stedfortreder og sendes tilbake igjen til oss – for å komme med 
på lønn

• VÆR UTE I GOD TID

HUSK FØR DU GÅR UT I FERIE 



FRISTER I HR PORTALEN, 
JUNI LØNN:

FERDIG ANVISTE LØNNSMELDINGER
(NYANSETTELSER/ENDRINGER) Fredag 24.05.19

FERDIG ANVIST VARIABEL LØNN Mandag 03.06.19 KL. 15.00



Juni lønn: mellom tirsdag 04.06 – torsdag 06.06 kl. 12.00

Feil? GI BESKJED innen torsdag 06.06 kl. 12.00



OPPSKRIFT KONTERINGSLISTE



Konteringslisten er tilgangs-styrt, men det kan også gjøres valg på organisasjon, enhet osv….



Dere kan gjøre flere utvalg for å få frem det dere ønsker av konteringslisten.

Her er standard oppsett som gir oversikt over personer som får lønn på den 
kjøringen dere har valgt

Ønsker dere andre opplysninger så prøv dere frem 
(kan ikke gjøre noe galt, standard oppsett er der uansett)

Dere kan lagre deres utvalg som MAL for dere, dersom det er ønskelig



GENERELT GJENNOM HELE ÅRET

• Nyansatte som ansettes den 5. eller senere - ikke ha lønn før måneden etter 

4. juni = lønn juni / 5. juni = lønn juli

• Arb. forhold i permisjon? Må startes igjen via skjema. Ikke automatikk selv om 
fra - til dato i permisjonssøknaden

• Ved permisjon skal Tilstede % og Lønnsandel reduseres, men Tilsattandel skal  
bli værende som den er.  Det «eies» fremdeles samme stilling, men man 
ønsker å arbeide redusert en periode

• Fravær? Deltidsstilling med 7,5 t. dager/fri andre dager: TT 1468 Trekk timer

• Ferie uten lønn? 
Kode 220 Avviklet ordinær ferie u/lønn gir automatisk lønnstrekk.
Skal kun brukes i de tilfeller hvor den ansatte ikke er ferietrukket i juni

• Man kan ikke bruke egenmelding rett etter en sykemelding



• Stemmer ikke skattekort med faktisk skattetrekk i lønn (se lønnslipp) må 
dette meldes til Lønn

• Den ansatte må evnt. henvende seg til skatteetaten for å endre skattekortet 

Alle ansatte har plikt til å følge med at riktig skattetabell / % sats (i hht. skattekort) 
brukes på lønn som utbetales

• Ønskes ekstra skattetrekk? 
Registrere dette selv i HR Portalen – Skjema Person- og Familieinformasjon, 
side 2 ca. midt på siden (må registreres hvert nytt år – slettes ved årsskifte)

• Flere arbeidsforhold i samme kommune? Hovedarbeidsgiver alle arbeidsforhold 
• Ansatt 100 % i GK / privat og timestilling i AK = GK Hovedarbeidsgiver 

og AK Bi-arbeidsgiver

SKATTETREKK



Alle ansatte (med % stilling) har 25 feriedager til avvikling med lønn
(med lønn forutsettes at vi ferietrekkes for 25 dager).

Det viser seg i ferieregnskapet på 2 måter:

Ansatte hele året: har opptjent 25 feriedager, 
det opptjenes ca. 2 dager pr. måned.

Ikke ansatt hele året: har eks. 15 opptjente feriedager og 10 ikke opptjente dager (trekk i lønn)

Totalen er den samme, ferietrekk 25 dager
(ferie med lønn)

FERIEREGNSKAP – Opptjente feriedager / Ikke opptjente feriedager...



Vår hjemmeside
www.akst.no

http://www.akst.no/


VEILEDNING FOR Å HENTE LØNNSSLIPP

Lønnsslipp 
De fleste som mottar utbetaling fra Arendal og Grimstad 

kommune kan hente sin lønnsslipp i kommunens elektroniske 

selvbetjeningsløsning kalt HR-portalen. Du vil med denne 

løsningen få tilgang til alt av lønns- og persondata som er 

registrert på deg.

Tilgang til HR-portalen: 

 Se vedlagte liste for å finne ditt brukernavn (signatur)

 Gå inn på Selvbetjeningsportalen

o Klikk på "reset passord via SMS" 

o Du vil da motta en kode på din mobiltelefon

o Legg inn koden du har fått på mobiltelefonen, klikk 

"Gå videre"

o Legg inn ønsket passord, klikk "Lagre" 

 Nå kan du logge deg på HR-portalen via PC, klikk her for 

veiledning. 

o Innlogging: iktagder.bluegarden.net

 For innlogging via mobiltelefon, klikk her for veiledning. 

o Innlogging: miktagder.bluegarden.net

Når du er inne i HR-portalen (PC), finner du lønnsslippen din i 

Min mappe:

Mer veiledning finner du i HR-portalen «Aktuelt» - «Brukerveiledninger».

https://selvbetjening.ikt-agder.no/
https://www.nanolearning.com/LessonViewer/?el=209049&eu=12341964&eukey=i8p1skyn&mode=1
https://iktagder.bluegarden.net/facelift/#/
https://www.nanolearning.com/LessonViewer/?el=209048&eu=12341964&eukey=i8p1skyn&mode=1
http://www.mikt-agder.bluegarden.net/
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TAKK FOR I DAG OG GOD 
SOMMER

Servicedesk – lonn@akst.no

Telefon 372 96 300

Tast 1: Lønn

Tast 2: Sykemelding/foreldrepenger/refusjon

mailto:lonn@akst.no

