
 Alle må mute mikrofonen

 Dere må selv forstørre/forminske skjermen for å få tilpasset bildet (dersom det 
ikke gjør seg selv automatisk) 

 Skulle dere ha problemer med å se presentasjonen, så beklager vi det men vi 
kan ikke klare å hjelpe med det nå

 Evnt. da bare hør etter og vi sender presentasjonen etter kurset – via Teams 
eller mail

MIKROFON 
AV

For å få dette til så greit vi kan – må vi be dere om:

VELKOMMEN
AKST LØNN:    Line Jannecke Christensen og Mette Chalmers



 Spørsmål underveis - vennligst send dem inn skriftlig ved å bruke 
chat funksjon i venstre side av skjermen 

Her kan du skrive inn ditt spørsmål/kommentar og sende oss

Vi svarer i etterkant av kurset og legger spørsmål/svar inn på slutten   
av presentasjonen som blir sendt dere



DA STARTER VI 

HVA ER VIKTIG FØR JUNI LØNN 2020?



Feriedager

Ansatte har krav på 25 feriedager / 30 feriedager dersom over 60 år.

Dette gjelder om man har 100 % - 80 % - 30 % etc. stilling.

Ved % stilling 30.06 ferietrekkes man – og man har da feriedager MED LØNN til gode



Krav på 25 / 30 feriedager gjelder også for ansatte i Timestilling.

Ved timestilling ferietrekkes man IKKE – og man har da heller IKKE ferie med lønn 
til gode.

Når ansatte i timestilling har ferie – registrerer de ikke timer



Registrere Feriedager

Det registreres ferie mandag – søndag i den perioden man har ferie.

Gjelder uansett stillingsprosent.

Det betyr at:
Ved deltidsstilling registrerer man også ferie de dagene man har fri
(man har da ikke 25 arbeidsdager ferie, men kalenderdager)



Registrere ferie mandag – søndag = 5 dager i HR portalen

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag = Avviklet
feriedager

Jobb Fri Jobb Fri Jobb Fri Fri 5

Fri Jobb Jobb Fri Fri Jobb Jobb 5

Jobb Jobb Jobb Jobb Jobb Fri Fri 5

Eks.:

KODE 210 FERIE MED LØNN



Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Ansatt på delvis AAP skal ha fått redusert sin stilling tilsvarende grad av AAP.

Den gjenværende stillingsprosenten (pr. 30.06) er den prosenten som blir 
ferietrukket .

Ansatt med 100 % AAP har hele sitt arbeidsforhold satt i permisjon.

Ansatt blir da ikke ferietrukket og har heller ikke ferie med lønn til gode.



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 2019 eller 2020, 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 (2019) eller har 
begynt i år og ikke har opptjent feriepenger i kommune eller hos andre 
arbeidsgivere

• Arbeidstaker har økt sin stillingsprosent i år



Reservasjon av ferietrekk - skjema Ferie - må være fylt ut og godkjent 
senest innen 26. mai i HR Portalen 

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

HVORDAN RESERVERE SEG FOR FULLT FERIETREKK?





Ca. midt på siden

Ved. eks. 3 ukers ferie skal det legges inn 15 feriedager uansett 
stillingsstørrelse



Avvikler du ferie i annen stillingsprosent enn den stillingsprosent 
du er ferietrukket i?

Skjema – Ferie – krysser av her:



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!



DET ER SÅ GODT SOM INGEN SOM ER PERMITTERT I KOMMUNENE, SÅ DENNE 
PROBLEMSTILLINGEN ER IKKE STOR HOS OSS

Her er litt info om hvordan ferieavvikling/opptjening av ferie håndteres i 
situasjon med permitterte

Ingen endrede/nye regler pga. Korona – det er helt ordinære regler for 
permittering og ferie som gjelder

NB! KORONA – PERMITTERT/FERIE I 2020 



FERIEAVVIKLING 2020:

Samme regler gjelder for ansatte i arbeid og evnt. ansatte som er permittert:

Det er Arbeidsgiver som har styringsrett og kan pålegge arbeidstaker å ta ferie i 
sommer – selv i denne situasjonen – dersom det er mest hensiktsmessig for 
driften i avdelingen

Opptjente feriepenger utbetales i Juni med mindre annet er avtalt

o Det kan avtales at feriepenger / ferietrekk utsettes til ferien avvikles, dersom 
dette er vesentlig senere enn juni – september.

NB! KORONA – PERMITTERT/FERIE I 2020 



FERIEAVVIKLING 2020:

Når arbeidstaker tar ferie – melder han/henne dette på meldingskort til NAV –
får feriepenger fra arbeidsgiver – og går evnt. tilbake til permittering etter 
ferien. 

Permitteringsperioden blir forlenget (inntil totalt 26 uker)

NB! KORONA – PERMITTERT/FERIE I 2020 



NB! KORONA – PERMITTERT/FERIE I 2020

FERIEAVVIKLING 2021:

For de ansatte dette evnt. gjelder har det konsekvens for opptjening 
av feriepenger – som blir utbetalt i 2021

De kan da ha rett til å avvikle færre feriedager i 2021, pga. lavere 
opptjening av feriepenger i 2020



Årets Lærerferie er i perioden

29.06 – 31.07.2020 

Lærere - ferie:

Viktig at ferien blir registrert i HR-portalen slik at Ferieregnskapet er oppdatert

(selv om periode for ferie er fastsatt/lik for lærere)



Lærere første yrkesaktive år - skal ha utbetalt minimum månedslønn i juni

Stillingen må ha varighet på minst ett år

Dette korrigeres i HR portalen 
via skjema «Endring av arbeidsforhold« Side 4, under Årslønn og Feriekode.
Feriekode Y = 1. yrkes år. 

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.

Lærere - ferie:

Lærere første yrkesaktive år er 1 gang. Totalt, ikke en gang pr. arbeidsgiver



 Dersom du ikke har stedfortreder i din ferie – så husk å send alle skjema inn til 
Lønn i god tid før du tar ferie 

 NB! 

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

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

 Husk korrekt fraværskode ved registrering av ferie i HR-portalen! 

 Ekstra ferieuke for de over 60 år er ikke Tilleggs-fritid, men del av ordinær ferie

Annet vedr. ferie



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

 For dere som bruker RS skal ferie registreres i RS og blir så overført til HR portalen.       
Vi på lønn ser ingen forsystemer så vi forholder oss kun til HR-portalen, det er 
derfor viktig at ferieregnskap i RS / HR-portalen blir samkjørt

 Lærere skal registrere ferie (selv om fastsatt periode lærerferie) - i HR-portalen. 

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

 Feriepenger utbetales kun i juni måned, hvor man samtidig foretar ferietrekk



 Endre/Slette ferie som allerede er søkt om 

Dersom ferie som allerede er søkt om og godkjent, skal utsettes eller slettes – gjør 
dere det selv via skjema i HR-portalen

Samme skjema som ved søknad om ferie – HR portalen – Min mappe - Ferie



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.

SLUTTOPPGJØR UTBETALES MÅNEDEN ETTER SLUTTET I KOMMUNEN

 Det er kun ved sluttoppgjør at feriedager utbetales



Alle ansatte med % lønn har 25 feriedager til avvikling med lønn,
forutsatt at de er ferietrukket for 25 dager.

Det viser seg i ferieregnskapet på 2 måter:

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

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

Totalen er den samme:
Ferietrekk 25 dager og 25 dager ferie med lønn

FERIEREGNSKAP – Opptjente feriedager / Ikke opptjente feriedager...



• 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 i sykemeldingen, 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 ovenfor NAV)

SYKEMELDING OG FERIE



Gå inn på Driftsrapporter, trykk på varsel liste og deretter Maksdato

Minner om «Kontroll av maksdato» = Gamlemåten



Gå inn på rapporter, trykk på varsel liste

Minner om «Kontroll av maksdato» i Rapporter Innsikt



• HUSK Å BRUK SAMME TIDSINTERVALL I SØKET
• HENT OPP BEGGE DISSE RAPPORTENE, DE UTFYLLER HVERANDRE
• TIL SAMMEN ER DE EN HEL RAPPORT



• 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 SELV GÅR UT I FERIE 



• 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:



FRISTER I HR PORTALEN, 
JUNI LØNN:

FERDIG ANVISTE LØNNSMELDINGER
(NYANSETTELSER/ENDRINGER) Tirsdag 26.05.20

FERDIG ANVIST VARIABEL LØNN Onsdag 03.06.20 KL. 15.00



Juni lønn: mellom torsdag 04.06 – mandag 08.06 kl. 12.00

Feil? GI BESKJED så raskt som mulig, seinest innen mandag 08.06 kl. 
12.00



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
Husk å sett inn Tilstede % / Lønnsandel (selv om det er likt som før permisjonen)

• 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



GENERELT GJENNOM HELE ÅRET

• 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 /privat Hovedarbeidsgiver 

og AK Bi-arbeidsgiver

SKATTETREKK



Servicedesk – lonn@akst.no

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

mailto:lonn@akst.no


TAKK FOR I DAG OG GOD 
SOMMERO

TAKK FOR I DAG OG 
GOD SOMMER



SPØRSMÅL OG SVAR

 Dersom du eier 100% stilling, går på arbeidsavklaringspenger i 60%, skal 
du da bare trekkes for 40%?

Ja, da skal man kun trekkes i den stillingsprosenten man avlønnes i, her 40 %

o Skal dette settes inn som en merknad, eller skjer det automatisk?

Ansatt skal da ha fått redusert sin stilling til 40 % og man trenger ikke sette 
inn merknad. 
Ansatt ferie trekkes automatisk i 40 % stilling som er aktiv pr. 30.06



 Hvordan registrerer man ferien når en ansatt går på arbeidsavklaringspenger i 
deler av stillingen?

Ferie registreres fullt ut, hele uker selv om ansatt arbeider redusert. 

(Som ved deltidsstilling)

 Hvordan er det med registrering av ferie for BPA-ansatte og Private avlastere?

De har timestilling/honorarstilling og ikke ferieregnskap. 
Registrerer ikke ferie og skriver ikke timer når de har ferie



 Ansatt går over på Arbeidsavklaringspenger (AAP) i juni. Skal vedkommende ikke 
trekkes for årets ferie? Eller kan vedkommende trekkes etter eget ønske?

Nei, dersom vedkommende ikke har % stilling pr. 30.06 blir han/hun ikke 
ferietrukket.

Vedkommende kan ferietrekkes, men det må da gjøres når ansatt evnt. er tilbake i 
arbeid. 


