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• Lønnsrapporter 
• Skjema i HR-portalen
• Lønnslipp



HVORFOR TA UT KONTERINGSLISTE?

• Er det personer på listen som har sluttet, ikke skal ha lønn?
• Er nyansatte kommet med til rett lønn, og med korrekt utbetaling/tillegg?
• Ser beløp/antall timer og tillegg fornuftig ut?
• Finnes det negative lønnslipper/tall – disse må alltid sjekkes nøye.

Konteringslisten tas ut etter Prøvelønn og det gir mulighet til å stoppe/ 
korrigere lønna, før Hovedlønn kjøres.

Konteringslisten SKAL også sjekkes etter at Hovedlønn er kjørt, fordi 
VTT som er reg. mellom prøvelønn og hovedlønn sees ikke før lønna 
faktisk er kjørt! AKST lønn sjekker ikke VTT, de går rett inn i Multi 
Ekspert – og blir utbetalt uten kontroll fra vår side.



Når vi skal finne rapporter 

ang. lønn ser vi her





Dere vil kun få opp tall for egen enhet/avdeling

Anbefaler å    av på («Alle kolonneverdier») for å få mest mulig med i rapporten
Under valget «Flere utvalgskriterier» kan dere få mange flere detaljerte valg. 
Anbefaler å åpne og sjekke denne ut!





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


Hvis du ønsker en 
vanlig Excel-rapport 
så bruker du bare 
den nederste hvor 
der står Data,
deretter CSV.
Da får du opp en 
oversiktlig Excel 
rapport:

ØNSKER DU EN ORDINÆR EXCEL-RAPPORT? 



VI MINNER OM Å SJEKKE KONTERINGSLISTE

Mai lønn: 
Prøvelønn sjekkes i tidsrommet tirsdag 03.05. – torsdag 
05.05. innen kl. 1200.  
Frist for kontrakter i mai er 26. april, ferdig anvist VTT 
innen 2. mai kl. 1500. 

Feil? GI BESKJED innen torsdag 05.05. kl. 12.00, eller så 
raskt som mulig.

NB! KAN KORRIGERE SKATT NÅ, MEN KUN INNENFOR SAMME ÅR!



DET FINNES MANGE ANDRE RAPPORTER – PRØV DERE FREM



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

Du finner rapporten igjen under:

Kall den det du måtte 
ønske:



LØNNSKONTROLL – AKKUMULERT PR. ANSATT

«Type»?
EL – Ekstra lønn 
(reisekjøringer)
HL – Hovedlønn
OM –
Omkontering 
(foretar 
ompostering hvis 
du har endret 
kontering tilbake 
i tid)



KOSTNADSKONTROLL PR. KOSTNADSSTED

Hva er interessant i dette bildet?
• Fastlønn gikk opp fom. februar – hvorfor?
• Annet – hva er det?



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



DU FINNER DEM HER:



Man kan legge til kolonner ved å høyreklikke i rapporten, inne i Multi 
Innsikt. Man kan også fjerne kolonner. Mange muligheter, men krever litt 
øvelse……. Alt dette må gjøres før man legger det over til Excel.



Exempel: Hvis du vil fjerne kolonnen med navn i dokumentet ditt.

• Sett markøren din midt mellom «Navn» og «Gruppering» slik at du får opp et kryss, 
høyreklikk deretter.

• Nå kommer det til syne en liten boks med Navn. Den har en pil/gardin i høyre side, 
åpne denne og ny boks med flere valg kommer opp.

• Trykk på «Utelat kolonne». 
• Kolonnen med navn blir da borte.



Endringer i rapport før man legger den over til Excel, 
forts. …………

• Ønsker man å vite hva som 
ligger til grunn for hvordan 
beløpet har oppstått kan man 
klikke på selve beløpet og da ser 
man at «Grunnlag» kommer 
opp. 

• Trykk på denne og et nytt 
dokument kommer opp og viser 
deg tallene som ligger til grunn 
for kr 38.998,02 - som her er 
merket ut.



LØNN OG FERIEPENGER 
LØNN PR. ANSATT HITTIL I ÅR



LØNN OG FERIEPENGER 
FERIEPENGER PR. ANSATT fortsettelse………

Opptjent år 2020, 

utbetalt juni 2021

Her ligger både år 2021; opptjeningsåret 
og 2022; utbetalingsåret:

Ingen summering pr. enhet/avdeling

År 2022 - Foreløpig kun opptjent, ingenting 
utbetalt.



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



10 minutter – så fortsetter vi med skjema i HR-Portalen og info om lønnsslipp



Det er mange ulike skjema 
for ulike gjøremål

De ulike skjema finner dere i 
HR-Portalen

* velg «Skjema/Oppgaver»



Hva vil du gjøre?
Velg skjema for 
oppgaven



NYANSETTELSE   



Ansette/endre på aktiv ansatt?

Søk opp på ansattnummer eller 
evnt. personnummer og vær 
sikker på at du har funnet rett 
person

Velg hva du skal gjøre:



Ansette tidligere ansatt?

Søk opp på ansattnummer eller 
evnt. personnummer under 
«UTVIDET SØK»



• Ved nytt arbeidsforhold flere punkter/rubrikker som må fylles ut, bl.a  Timer pr. uke:

(dette kan også være aktuell ved endring av arbeidsforhold)

• Lønnsinformasjon setter man inn Lønnsgruppe og Opprykkskode:

Ved bruk av Lønnskode 999 er rett Opprykkskode 9

* SE OGSÅ 
SIDE 50,51 

OG 52



EKS. PÅ SKJEMA «ENDRE ARBEIDSFORHOLD»

* SE ANBEFALING FRA 
HR AVDELING , SIDE 49

Får ikke slettet sluttdato, send «Andre 
meldinger» og vi sletter i Visma Multi



• HVA ER KONTERING? Kontering bestemmer hvor utgiften blir belastet

• KUN ENDRE KONTO? Da settes inn dato endringen skal gjelde fra + ny konto. 

Det kan også gjøres ved evnt. nytt ansvar og funksjon

KONTERING 
MÅ REGISTRERE / KAN ENDRE

NY/ENDRE KONTERING FOR 
ARBEIDSFORHOLD:
FYLL UT 
KONTO/ANSVAR/FUNKSJON I 
RUBRIKK «NY VERDI»

Hvordan registrere? Skjema «Endre arbeidsforhold» side 6



HVA ER KONTOFORDELING? Når utgiften skal fordeles mellom ulike konto/ansvar eller prosjekter

Eks. stilling assistent skole/assistent sfo kan være 1 arbeidsforhold, men kontofordeles for å få utgiften fordelt 
på skole/sfo

Forutsetning for dette er at org.id. og stilling er helt lik     

• Hvordan registrere? Skjema «Endre arbeidsforhold» side 6 

KONTOFORDELING
KAN REGISTRERE / ENDRE

NÅR ARBEIDSFORHOLDET SKAL KONTERES PÅ 2 ELLER 
FLERE KONTO/ANSVAR/FUNKSJON

TOTAL KONTOFORDELING MÅ TIL SAMMEN BLI 100 %



REGISTRERE / ENDRE - BRUK DETTE SKJEMAET:

FAST TILLEGG – FTT



Når man har hovedarbeidsforhold i kommunen og det opprettes nytt arbeidsforhold i tillegg,   

ikke sett x for Biarbeidsgiver her:

I dette eks. er AK Hovedarbeidsgiver i alle arbeidsforhold, men dersom denne ansatte hadde 
vært 100 % i GK – ville AK vært biarbeidsgiver. 
Se på arbeidsforholdet totalt – ikke på stilling alene

AK er ENTEN hovedarbeidsgiver eller biarbeidsgiver på hele ansettelsen ikke pr. arbeidsforhold

PÅVIRKER 
SKATTETREKK VED 

TABELL

HOVEDARBEIDSGIVER eller BIARBEIDSGIVER? I forhold til skattetrekk



STOPPE / ENDRE STOPPDATO PÅ ARBEIDSFORHOLDET
(fremdeles aktiv i kommunen i annet arbeidsforhold)



AVSLUTTE ARBEIDSTAKER HELT I KOMMUNEN



SKJEMA «ARBEIDSTAKER SLUTTER»  (= SLUTTOPPGJØR)

Det er to rubrikker som må fylles ut vedr. feriedager:

FERIEDAGER TIL UTBETALING:
Dersom den ansatte ikke har avviklet all ferie - fyll ut korrekt antall feriedager til gode i
denne rubrikken – feriedagene blir utbetalt

NB! Utbetaling av feriedager gjelder kun feriedager som man er trukket i lønn for

NB! Det er kun ved sluttoppgjør at feriedager utbetales



• HVORDAN BEREGNES TILBAKEBETALING
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

ANTALL FERIEDAGER AVVIKLET:
Her føres opp det antall feriedager som er avviklet. 
Ikke ferietrukket for disse dagene? Da trekkes man for disse dagene i sluttoppgjøret

Det er AKST som lønn regner ut dagene og registrerer trekk i sluttoppgjøret

OBS! Dersom arbeidstaker er over på arbeidsavklaringspenger og ikke har vært på jobb på lang tid, hva blir da siste arbeidsdag? 
Arbeidstakere som går på AAP skal stå registrert med permisjon uten lønn inntil arbeidsforholdet 
er avsluttet. Det er denne dato som du setter inn som siste arbeidsdag

Det er AKST lønn som regner ut dagene og utbetaler



PERMISJON UTEN LØNN OVER 14 DAGER

Dvs. endringer i selve arbeidsforholdet

Riktig skjema å bruke:
«Søknad om permisjon»
Arbeidsforholdet blir stoppet/lønn stoppes
og man behøver
ikke sende andre meldinger

Søkes av ansatte 
via skjema i HR portalen



• Skjema setter arbeidsforholdet i Permisjon

• Arbeidsforholdet starter ikke automatisk opp igjen selv om dere har satt permisjon med 
dato fra – til

• Dere MÅ derfor sende skjema for å aktivere arbeidsforholdet igjen
• med dato for oppstart
• og % som skal startes (selv om det er likt som før permisjon)

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



SKJEMA «PERSON- OG FAMILIEINFORMASJON»

• REGISTRERE BARN 
(side 1)

• ENDRE KONTONUMMER / EKSTRA SKATTETREKK
(side 2)



SKJEMA «ANDRE MELDINGER»

NÅR BRUKES?



• Problemstilling vedr. retur av 
innsendte skjemaer: Husk på at 
alt er rollestyrt, så det er ikke 
alltid vi har de samme valgene 
som en overordnet rolle i 
systemet.

• Vi sender skjema i retur til den 
som sendte skjemaet til Lønn, 
så må den ev. videresende til 
den som opprettet skjemaet.

Vi klarer ikke «hoppe over» 
ledd 

SKJEMA SOM SENDES I RETUR AV OSS NB! SE PÅ VÅRE MERKNADER:



Opplysninger fra skattekort hentet fra 
skatteetaten

2% pensjonsinnskudd som ansatt blir trukket

*Skattepliktig del av Gruppelivs- og 
Ulykkesforsikring som arbeidsgiver betaler

Viser månedslønn % ansatt/lønnes 

Trekk timelønn, Kveld/natt- og lør/søndagstillegg

OU-fond – obligatorisk trekk 

Beløp trukket etter skattekort, skal gjenspeile 
skattekortopplysninger øverst til høyre

* Evnt. trekk fagforening –
se neste side

*



Netto utbetalt er beløp overført kontonummer som vil 
fremkomme her

Det beregnes 12 % 
feriepenger

(14,3 % over 60 år)
av opptjent 

feriepengegrunnlag

Viser overtid timer/beløp 
som er utbetalt hittil i år 

NEDERST PÅ LØNNSSLIPPEN

* Vises på linjen over skattetrekk



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


Anbefaling fra HR avdeling 

SKJEMA «ENDRE ARBEIDSFORHOLD»

Ved overgang til fast stilling bør vikar stilling stoppes og nytt arbeidsforhold Fast 
opprettes. 

Dette både fordi man skal ha ny arbeidsavtale ved overgang til fast stilling og man får en 
bedre oversikt over de ulike arbeidsforhold i HR-Portalen. 

Anbefaling er at man IKKE endrer arbeidsforhold fra vikar til fast



Har man rett til 35,5t/u i begge arbeidsforhold når det er samme arbeidsgiver?

SPØRSMÅLET HAR FLERE ENN ETT SVAR – BEKLAGER AT VI IKKE TOK MED ULIKE EKSEMPLER

VED TO (eller flere) PROSENT STILLINGER:

(PS: Man kan ha flere stillinger hvorav eks. en i barnehage dagtid og en innen helse med turnus, det  registreres da ulikt timeantall på 
ulikt arbeidsforhold:

Arbeidsforhold barnehage 37,50 timer   

Arbeidsforhold helse           35,50 timer)

RIKTIG SVAR

Dersom en arbeidstaker har flere % deltidsstillinger hos samme arbeidsgiver må 
arbeidstiden ses under ett. 

Dersom en av deltidsstillingene kvalifiserer for redusert arbeidstid, skal arbeidstakeren 

også ha redusert arbeidstid for den andre deltidsstillingen. 

(KS Personalhåndbok pkt. 5.4.4)

SPØRSMÅL OG SVAR



PROSENTSTILLING OG TIMESTILLING:

% stilling i barnehage dagtid og timestilling innen helse med turnus, gir ulikt timeantall på ulikt 

arbeidsforhold:

Arbeidsforhold barnehage      eks. 30 % 37,50 timer   

Arbeidsforhold helse                timestilling 35,50 timer

BARE TIMESTILLINGER:

Det samme gjelder dersom man har to eller flere timestillinger, da registreres timeantall pr. uke ut ifra 

hvordan arbeidstidsordning er pr. timestilling

Arbeidsforhold barnehage      timestilling 37,50 timer   

Arbeidsforhold helse                timestilling 35,50 timer

MAN KAN HA TO STILLINGER MED ULIK TIMEANTALL PR. UKE



KS Personalhåndbok pkt. 5.4.4, utdrag:

• Dersom en arbeidstaker har flere deltidsstillinger hos samme arbeidsgiver må arbeidstiden ses under ett. Dette følger 
av Arbeidsrettens dom av 15. mai 2008 (Sandefjord-dommen). For nærmere beskrivelse av dommen se B-rundskriv nr. 9/2008 . 
Arbeidstiden er individuell og må vurderes konkret for den enkelte arbeidstaker. Dette innebærer at arbeidstakere med likt 
arbeidssted kan ha ulik ukentlig arbeidstid. Hvorvidt arbeidstaker har rett til redusert arbeidstid til 35,5 timer, avgjøres ut fra en 
konkret vurdering av den samlede ulempen. Det følger av nevnte dom at dersom en av deltidsstillingene kvalifiserer for redusert 
arbeidstid, skal arbeidstakeren også ha redusert arbeidstid for den andre deltidsstillingen. Det er ingen nedre grense for 
stillingsstørrelsen, så lenge det er et fast forpliktende arbeidsforhold som faller inn under HTA kapittel 1 § 1 punkt 1.1 . Det har 
heller ingen betydning hvilken stilling arbeidstaker tiltrådte først.

• ARBEIDSTID FOR FLERE DELTIDSSTILLINGER MED ULIKT ARBEIDSREGIME
Arbeidstaker har en stillingsstørrelse på 15 prosent og jobber hver tredje søndag på sykehjemmet. Dette gir rett til redusert
arbeidstid, og arbeidstiden skal regnes ut ifra 35,5 t per uke. Arbeidstaker får en 50 prosent stilling som assistent i SFO, der
arbeidstiden i utgangspunktet regnes ut ifra 37,5 t. I og med at arbeidstiden skal ses under ett for den enkelte arbeidstaker, 
medfører det at denne arbeidstakeren vil ha rett til redusert arbeidstid også for arbeidet i SFO.

https://kf-infoserie.no/h/931fe8f5-8cdf-47ab-a8fb-9e8dba6f8e66/75324
https://kf-infoserie.no/h/931fe8f5-8cdf-47ab-a8fb-9e8dba6f8e66/75334
https://kf-infoserie.no/h/931fe8f5-8cdf-47ab-a8fb-9e8dba6f8e66/4d746e2bcd204d8c9285f92fd2dcfec8#e1


KONTOFORDELING

Kan man fortrinnsvis heller kontofordele et arbeidsforhold enn å opprette et parallelt arbeidsforhold, dersom 
en renholder eks. jobber 50% i en sone og 10% i en annen sone? 
Og hva da om 10% er knyttet til fast stilling eks. hver tredje helg?

Svar: For å kunne bruke kontofordeling må arbeidsforholdet ha ett organisasjonsnummer og hele 
arbeidsforholdet må være fast eller vikar/midlertidig. Da kan kostnaden fordeles 50/10.

I dette tilfellet som beskrives, så er det antakeligvis ulike organisasjonsnummer i hver sone? 
Da må det opprettes to arbeidsforhold.

Det må også opprettes to arbeidsforhold hvis 50 % er vikar og 10 % er fast – det er to ulike ansettelsesforhold



EKSTRA SKATTETREKK

En-gangs trekk eller fast trekk?

Svar: Man registrerer det beløp man ønsker som ekstra skattetrekk og det vil bli trukket f.o.m. første lønn 
etter at skjema er sendt inn og t.o.m. desember lønn, dersom det ikke endres ila. året 
(ekstra skattetrekk nullstilles ved nyttår).

Ønskes trekk bare den ene måneden, sendes nytt skjema etter lønnskjøring hvor man sletter det ekstra 
skattetrekket. 

Man kan registrere/endre/slette som en selv vil - det er det sist innsendte skjema før lønn "som gjelder".

Anbefaler å sjekke ift. skattetrekk/skattekort ila. året, dersom man antar at man kan få restskatt. 
Evnt. restskatt får man ikke før året etter så det kan være greit å være «føre var» 


