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HVEM ER MINE ANSATTE OG HVA ER STATUS?

Rapport som kan brukes er Ansattliste: 

Her søkt på flere år og alle enheter hos arbeidsgiver:



• Er alle som slutter i jobben hos deg faktisk avsluttet?

• Det er forskjell på om man slutter i en avdeling eller om man avslutter hele 
sitt arbeidsforhold med kommunen

2 ulike skjema – disse kommer vi tilbake til litt lengre uti her………………



Avslutte arbeidsforhold – skal vedkommende bare stoppes 
på arbeidsforhold, eller skal han/hun slutte helt i 
kommunen?

Når man stopper en ansatt i arbeidsforholdet, stopper man kun 
denne ene aktuelle stillingen, men man opprettholder fremdeles 
et ansattforhold i kommunen. Dette skal brukes hvis man vet at 
vedkommende har flere stillinger, eller vil få det i nærliggende 
fremtid (i løpet av 1 mnd’s tid).

Når man utbetaler et sluttoppgjør, vil konsekvensen være at man 
ikke lengre har noen ansettelsesforhold i kommunen. Man får 
utbetalt opptjente feriepenger/feriedager (kun f.d. som er trukket 
for) man har til gode………….

Skjema for å stoppe eller avslutte et arbeidsforhold finner du 
under skjema og administrasjon av arbeidsforhold; 



Hva vil du 
gjøre?
Avslutte 
arbeidsforhold





Stopp av arbeidsforhold/stilling, dette skjema:



VISE ÅRSAKSKODER TIL STOPP AV STILLING



Søk opp ansatt evnt. søk under «utvidet søk» dersom ansatt 
ikke har aktivt arbeidsforhold nå – fjern datoene som står……..



STOPP AV % STILLING – OVER PÅ KUN TIMESTILLING

Utbetaling av feriedager evnt. fordi man går fra en fastlønnet stilling til en 
timebetalt stilling gjelder kun feriedager som man er trukket i lønn for. 

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.



Avslutte arbeidstaker 

Ved slutt i kommunen send inn skjema «Arbeidstaker slutter», det er dette skjemaet som generer 
utbetaling av opptjente feriepenger.



Utbetaling av feriedager ved sluttoppgjør (evnt. fordi man går fra en fastlønnet 
stilling til en timebetalt stilling) gjelder kun feriedager som man er trukket i lønn 
for. 

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

Tilbakebetaling:
Ferietrekk/25 eller 30 dager (over eller under 60 år) x med faktisk antall 
feriedager til utbetaling

DET ER VED SLUTTOPPGJØR AT FERIEDAGER UTBETALES 



I rubrikken «Antall feriedager avviklet før fratreden» skal man føre opp det antall 
dager som er avviklet, men som man ikke er ferietrukket i: 

Dvs. man skal 
trekkes for 

disse dagene i 
sluttoppgjøret



• For at vi skal kunne beregne riktig tilbakebetaling av feriedager evnt. riktig trekk av 
antall feriedager er det veldig viktig at ferieregnskapet i HR-portalen stemmer.

• Vi (AKST lønn) ser ikke forsystem 

• Derfor hvis vi skal vi kunne gjøre et korrekt sluttoppgjør - MÅ vi vite at ferieregnskapet 
er oppdatert!

• Vil spare dere for mange mail fra oss ang. ferieregnskapet



Ansatt har ingen 
feriedager til 
utbetaling pga. slutter 
03.06 som er før årets 
ferietrekk pr. 30.06

Ansatt har avviklet 2 
feriedager før slutter. 
Enten er disse 2 
dagene overført fra 
2021 og skal ikke 
trekkes eller så må 
ansatt trekkes for 2 
feriedager på 
sluttoppgjøret



Dersom disse 
dagene ikke er 
overført fra 
2021 – blir 
dette ikke riktig

Slutter 27.06 
dvs. er ikke 
ferietrukket i 
2022 og har 
derfor ikke årets 
feriedager til 
gode



SLUTTOPPGJØR UTBETALES MÅNEDEN ETTER MAN ER SLUTTET I KOMMUNEN

Feriepenger er i utgangspunktet skattepliktige, men kan utbetales trekkfritt året 
etter de er opptjent.

Når feriepenger utbetales i sluttoppgjøret er de skattepliktig – når de er opptjent / 
utbetalt i inneværende år

Sluttoppgjør – KAN IKKE VELGE Å UTSETTE DETTE – arbeidsgiver har styringsrett 



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



Arbeidsforhold stoppet pga. PERMISJON uten lønn

HR-portalen 
* Arbeidsforhold



• Arbeidsforholdet starter ikke automatisk opp igjen selv om det er satt stoppdato på 
permisjon (dato fra – til)

• Det MÅ derfor sendes 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



Arbeidsforhold reduseres pga. PERMISJON uten lønn i 
deler av stilling

HR-portalen
* Arbeidsforhold



Kan ferie som ikke er brukt overføres til neste år?

Ja, i utgangspunktet skal ubrukt ferie overføres til neste år.
Feriedager som ikke er avviklet utbetales hvis ansatt slutter i kommunen

Hva med de som blir pensjonister og har feriedager til gode?

Pensjonister behandles på samme måte som andre som slutter. 
De får utbetalt feriedager som er til gode/ikke avviklet 
(som de er ferietrukket for)

SPØRSMÅL OG SVAR 



Dersom en ansatt slutter 31.12 blir da sluttoppgjør med feriepenger utbetalt i 
januar og blir det da trukket skatt på feriepengene?

Hvis man slutter 31.12 blir sluttoppgjør/feriepenger utbetalt trekkfritt i 
januar (men de er ikke skattefrie)

Skjema Arbeidstaker slutter har rubrikk "skal feriepenger utbetales 
med sluttoppgjøret?". 
Hva er denne til om de ikke kan velge å utsette feriepengeutbetalingen?

Dette er et standard skjema i en løsning som brukes av mange andre 
arbeidsgivere enn oss i kommunen. De kan ha andre rutiner enn oss.



Hvis jeg nå avslutter arbeidsforhold tilbake til august 2020 må jeg registrere 
siste dag med lønn? Og hva med sluttårsak, den kan jeg ikke huske så langt 
tilbake i tid.

Ja, siste dag med lønn og sluttårsak er "MÅ" felt. 
Hvis siste arbeidsdag var i august 2020 så sett dato 31.08.2020. 
Sluttårsak har flere valg så der må du se hvilken som passer best

Hva med tilkallingsvikarer som aldri jobbet og aldri mottok lønn?

Hvis de ikke tiltrådte så kan du sette dagen etter de skulle startet? 
Årsakskode 1 "Arbeidsforhold skulle aldri vært rapportert«

Skal de avsluttes helt i kommunen så evnt. sluttårsak "annen sluttårsak" eller 
"sluttet etter eget ønske" hvis de sa ifra de ikke ønsket stilling allikevel



Skjema enkel endring har også rubrikk for stoppdato. Når skal denne 
benyttes?

Denne skal brukes når en tidligere stoppdato er satt/kjørt igjennom en 
lønnskjøring og man ønsker å forlenge den aktuelle stillingen videre. Da må 
man aktivere samme stilling fra neste dag (stillingen må være sammenhengende). 

F.eks. hvis stoppdato er satt til 31.8 – august lønn er kjørt - og deretter ønsker 
man å videreføre det samme arbeidsforholdet til 31.12. Da må man starte 
arbeidsforholdet igjen 01.09 og kan sette ny stoppdato



LINK TIL OPPTAK AV KURSET

https://iktagder-
my.sharepoint.com/personal/mette_chalmers_akst_no/_layouts/
15/download.aspx?UniqueId=a0ffce54%2D5368%2D49b6%2Db8e
b%2Ddee4d7d9d0c8

https://iktagder-my.sharepoint.com/personal/mette_chalmers_akst_no/_layouts/15/download.aspx?UniqueId=a0ffce54%2D5368%2D49b6%2Db8eb%2Ddee4d7d9d0c8


Vår hjemmeside
www.akst.no

Takk for i dag 

TELEFON 37 29 63 00

Tast 1: Lønn
Tast 1 for Lønn
Tast 2 for sykemelding/foreldrepenger/refusjon

Tast 2: Regnskap
Tast 3: Dokumentsenter

Servicedesk – lonn@akst.no

http://www.akst.no/
mailto:lonn@akst.no

