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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  

Kurs i variabel lønn og reise for viderekomne 

Torsdag 28. mai 2015 kl. 09-12 

Legg inn 

«Avdeling / enhet»  
på hver side: 

 

1 Gå til menyen «Sett inn» 

2 Velg: Dato og klokkeslett 

3 Skriv navn på avdeling eller 

   enhet i feltet «Bunntekst» 

4 Velg «Bruk på alle" 

 



uib.no 

Agenda 

• Attestantrollen 

• Kompensasjonstillegg v/Svein Åge Eilertsen 

• Tips på statens regning og mva v/Fung Yee Wong 

• Orienteringer fra Lønnskontoret  

• Innspill fra Lønnskontoret 

• Utenlandske gjesteforelesere 

• Elektroniske billetter 

• Diettsats og nattog 

• Pensjonistavlønning 

• Forskningsopphold og reiser under forskningsoppholdet 

v/ Berit Solsvik 

 

 

 

 

 

Avdeling / enhet 
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Attestasjon 

• Variabellønnsattesanter (VLA) har ansvar for å 

kontrollere og attestere tilsendte økonomiskjema i 

PagaWeb før disse videresendes til Leder/stedfortreder 

for leder.  

– Dokumentasjon er i overensstemmelse med 

gjeldende lover og regler 

– at satser, antall timer, beløp, er korrekt eller svarer til 

lover/regler/avtale 

– Påse korrekt kontering 

• Det er kun ledere/stedfortredere som har 

budsjettdisponeringsfullmakt som skal godkjenne 

økonomiskjema. 

 

 

 

Avdeling / enhet 
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• Attestasjon skal utføres av en annen tilsatt enn den som 

har BDM og har godkjent transaksjonen 

• Tilsatte kan ikke attestere godtgjørelser eller andre 

utbetalinger til seg selv 

 

Avdeling / enhet 



uib.no 

Tips på statens regning – praksis ved UiB 

• Ved UiB er det ulik praksis og det er opp til den enkelte å 

utøve skjønn.  

• Vi ser imidlertid at vi trenger å utarbeide noen 

retningslinjer for organisasjonen og dette vil avdelingene 

sentralt ta fatt i.  

Avdeling / enhet 
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Orienteringer 

• Fjernarkivering 

• Testperson 

• SkattØst – utenlandske fritaksbrev  

 

Avdeling / enhet 
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Innspill fra Lønnskontoret 

• Bruk av oppdaterte skjema 

• Kontrollpunkter 

• Søk på personnummer 

 

Avdeling / enhet 
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Utenlandske gjesteforelesere 

• Unntatt å søke om skattefribrev ved oppfyllelse av 

følgende kriterier:  

– gjelder gjesteforelesere 

OG 

– som KUN har jobbet i Norge 

OG 

– oppdraget er kortvarig på inntil 3 dager(under 4 

dager) 

Avdeling / enhet 
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Elektroniske billetter 

• Når arbeidstaker reiser med elektronisk billett, må det 

leveres reisebeskrivelse som dokumentasjon for trekkfri 

refusjon 

• Reisebeskrivelsen skal gis av reiseselskapet (flyselskap 

e.l.) etter at reisen er foretatt og må minst inneholde 

følgende opplysninger 

– Arbeidstakerens navn 

– Foretatte reiser 

– Tid og sted for avreise og ankomst 

– Pris på reisen 

– I tillegg må arbeidstaker påføre formål med reisen og 

hvilke arrangement arbeidstaker har deltatt på 

Avdeling / enhet 
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• Hvis reisebeskrivelse ikke kan innhentes, kan utgiftene 

dokumenteres med 

– Utskrift fra kreditt- eller bankkort som viser at reisen 

er betalt  

• Hvis reisestrekning, dato og navn fremkommer på 

utskriften vil utskriften være tilfredsstillende 

dokumentasjon 

– Hvis kreditt- eller bankutskriften ikke inneholder 

opplysninger om reisestrekning, navn og dato, må det 

i tillegg legges ved 

• Bestillingsbekreftelse eller reisedokument 

• Boardingkort eller setekvittering 

 

Avdeling / enhet 
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Diettsats og nattog 

• Ved overnatting på tog hvordan få korrekt diett?  

– Kommer automatisk når de velger overnattingsmåte i 

Personalportalen, samt på papir (anvisningsskjema).  

• Ved overnatting på tog, båt og liknende gis det ikke 

ulegitimert nattillegg når soveplass er inkludert i billetten. 

Avdeling / enhet 
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Pensjonistavlønning 

• Pensjonistavlønning kan sendes inn elektronisk. Benytt 

massereg. skjema og kode 2031. Hvis det sendes inn på 

papir skal det IKKE benyttes timelister, men diverse 

lønnsgodtgjørelser.  

Avdeling / enhet 
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Forskningsopphold 

• Hvordan fanger Lønnskontoret opp at en vit. ansatt er på 

forskningsopphold i utlandet? 

– Vi får et FOU akonto skjema der vi skal utbetale 

forskudd på tildeling for utenlandsoppholdet.  

• Her opplyses det om periode den ansatte skal være 

borte og hvilket land personen skal til.  

• Det skal være lagt ved et budsjett som viser hvilke 

utgifter personen kommer til å få under oppholdet.  

Avdeling / enhet 
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• Vi mottar kopi av vedtak fra NAV internasjonalt om 

fortsatt medlemskap i folketrygden under oppholdet i 

utlandet (med periode og land de skal til).  

– I forkant skal denne søknaden innom Lønnskontoret 

for bekreftelse om hvem som betaler 

folketrygdavgiften og vi underskriver som 

arbeidsgiver.  

• Ut i fra dette innrapporterer vi til ligningsmyndighetene at 

den ansatte har vært i utlandet i en periode av året og 

land de har vært i.  

Avdeling / enhet 
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• Lønnskontoret er altså avhengig av å få beskjed fra den 

ansatte selv, instituttet, NAV internasjonalt eller 

ligningskontoret for å kunne fange opp et FOU opphold.  

• Vi får brev fra Skatteetaten om nedsatt skatt i perioden 

pga skatteavtale med USA (GJELDER BARE USA!) 

Avdeling / enhet 
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Lønnskontoret informerer om følgende ved 

henvendelser fra ansatte 

• Ta kontakt med NAV internasjonalt og Skatteetaten.  

• Det er viktig å forsikre seg som medlemskapet i 

folketrygden.  

• Ta vare på alle kvitteringer til oppgjøret, det er kun 

merutgifter som er relevant for oppholdet som en kan få 

som skattefritt beløp. Utgifter av privat karakter er det 

skatt på.  

• Oppgjøret skal sendes Lønnskontoret senest en måned 

etter hjemkomst.  

Avdeling / enhet 
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Forskningsopphold - VLA 

• Det blir anbefalt at det utbetales 75% av stipendet som 

forskudd.  

• Det er anvisende myndighet som er ansvarlig for å 

opplyse om skatteplikten. 

• De som er attestanter er ansvarlig for å gå gjennom 

oppgjøret og kontrollere at det er riktig og i henhold til 

dokumenterte utgifter.  

• Følg opp at den ansatte sender inn oppgjør etter endt 

opphold.  

• Deloppgjør kan også sendes inn i løpet av oppholdet.  

Avdeling / enhet 
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Reise i forskningsoppholdet 

• Hvis reisen har med oppholdet å gjøre skal det inngå i 

oppgjøret.  

• Dersom tjenestereisen ikke har med oppholdet å gjøre 

kan det føres vanlig reiseregning.  

• Er tjenestereisen i samme land der en midlertidig bor 

skal det IKKE gis kompensasjonstillegg. Det gis heller 

ikke kompensasjonstillegg hvis reisen er til Norge.  

Avdeling / enhet 
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Kontaktpersoner 

• Svein Åge Eilertsen, POA, 55 58 32 72, 

Svein.Eilertsen@uib.no 

• Fung Yee Wong, ØKA, 55 58 20 97, Fung.Wong@uib.no 

• Berit Solsvik, ØKA, 55 58 20 92, Berit.Solsvik@uib.no 

• Gro-Jean Bottolfsen, ØKA, 55 58 30 32, 

Gro.Bottolfsen@uib.no 

• Tone Jeanette Berntsen, ØKA, 55 58 99 82, 

Tone.Berntsen@uib.no 
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