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AGENDA 

• Skjema i HR portalen 

• Utenlandske statsborgere 

• A 1 skjema 

• Timelønnede 

• Hendelsesagenten 

• Diverse 

• Info om tidregistrering 
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Skjema i HR-portalen 

• Arbeidsforholdsskjema  

• Permisjon og tidsredusert stilling 

• Foreldrepermisjon 

• Andre meldinger 

• Tilleggsopplysninger 

• Fastetillegg 
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Arbeidsforholdskjema 

• Nytilsatte 

• Endringer 

• Arbeidstaker slutter 
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Søk person 
• Husk alltid å søke på person (utvidet søk) før du 

begynner å registrere nytilsatte eller endringer. 

• Søk først på id.nummer. Finnes de ikke ved dette 
søket må dere søke på etternavn og fornavn. Noen 
er registrert fra før med fiktivt nr eller D-nummer og 
da skal de ikke opprettes som helt ny i HR-portalen. 
Lønnskontoret  må få melding om endring av 
fødselsnummer 

• På historikk vil du se om de har flere 
arbeidsforholdsnummer og kan da se hva 
arbeidsforholdsnummeret blir i den 
ansettelsen/endringen som du skal registrere på 
person. 
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• Åpne skjema «arbeidsforhold» 

• Du søker så etter person i skjemaet. Husk å klikke 

på forstørrelsesglasset slik at navnet til personen 

vises til høyre for søkefeltet. Dersom navnet på 

personen kommer frem, vet du at denne personen 

har vært eller er registrert i systemet. I slike tilfeller 

skal du ikke hake av for Opprette ny. Klikk på Neste 

for å gå videre i skjemaet. De valgene du nå får 

frem vil variere avhengig av hvilket tilsettingsforhold 

den ansatte for tiden har. 
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Nytilsatt/nytt parallelt arbeidsforhold 

• Nyansatt som ikke registrert i HR-portalen vil få 
arbeidsforholdsnummer 1 

 

• Nytilsatt som er registrert kun som Honorar eller timelønn i 
HR-portal: Her må du velge nytt parallelt arbeidsforhold. Det 
vil da bli et nytt arbeidsforholdsnummer på denne 
registreringen. 

• Arbeidsforholdsnummer blir da neste siffer ut fra hvor mange 
arbeidsforholdsnummer som er registrert på person 

 

• Nytilsatt som kun er registrert i et annet firma når du søker 
personer opp. Ikke klikk på opprett ny men klikk på neste for 
å gå videre til neste side 

• Velg full ansettelse og dette vil bli arbeidsforholdsnummer 1 
ved UiB 
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Forlengelse/ny stilling uten 

opphold av dato 

• Dersom det kun er arbeidsforholdet som er avsluttet, men 

ikke personen, kan du gjenåpne arbeidsforholdet. 

• Etter innføring av A-ordningen kan du kun gjenåpne og 

gjenbruke et arbeidsforhold dersom det er et 

sammenhengende arbeidsforhold. 

• Dersom det er et opphold på en dag eller mer i 

arbeidsforholdet må du opprette et nytt parallelt 

arbeidsforhold 

• Eksempel på dette finner du pagaweb.b.uib.no under fane 

FLA 
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Arbeidsforholdsnummer 

• Når du bruker endringsskjema får du aldri nytt 
arbeidsforholdsnummer, og da skal heller ikke AF-
nummer i verdi på lovhjemmel endres. Altså bruke 
samme AF nr verdi som før, selv om det blir 
registrert en ny lovhjemmel. 

• Ved endring av stilling vil du se i skjemaet hvilket 
arbeidsforholdsnummer du registrerer på 

• Når det må brukes nytilsettingsskjema, vil det alltid 
bli et nytt arbeidsforholdsnummer, og det blir dette 
nummeret du må bruke når du registrerer 
lovhjemmelen. 
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Timelønn-Honorar til månedslønn 
• Fra timelønn/honorar til månedslønn (regulativlønn) 

• Husk å søke på person (utvidet søk) og sjekke historikk før du åpner 
arbeidsforholdskjema. 

• Du søker så etter person i skjemaet. Husk å klikke på 
forstørrelsesglasset slik at navnet til personen vises til høyre for 
søkefeltet. Hvis navnet på personen kommer frem, vet du at denne 
personen har vært eller er registrert i systemet. I slike tilfeller skal du 
ikke hake av for Opprette ny. Klikk på Neste for å gå videre i 
skjemaet. De valgene du nå får frem vil variere, avhengig av hvilket 
tilsettingsforhold den ansatte har. 

• Dersom personen er timelønnet/honorar og du ønsker å ansette 
personen på månedslønn, må du velge Opprett nytt parallelt 
arbeidsforhold. 

• Etter innføring av A-ordningen må det opprettes nytt arbeidsforhold 
dersom personen går fra time/honorarlønnet til månedslønnet.  
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Arbeidstaker slutter 
• Kommentarer – Arbeidstaker slutter 

• Sluttårsak: Her velger dere korrekt sluttårsak. 

•  
Dersom sluttårsak er Overgang til annen statlig arbeidsgiver, skal dere skrive navn og adresse til 
den andre statlige arbeidsgiveren i merknadsfeltet. Dersom ansatt har feriedager til gode med lønn, 
setter dere 0 i feltet «Feriedager til utbetaling» og skriver i merknadsfeltet hvor mange feriedager med 
lønn som skal overføres til den nye statlige arbeidsgiveren. 

•  
Siste arbeidsdag med lønn: er den dato arbeidsgiveransvaret opphører. Lønnen blir stoppet fra 
denne datoen. Dersom den ansatte avvikler ferie før han slutter, skal dette noteres i 
merknadsfeltet. Det er denne dato som er viktig for lønn 

•  
Siste arbeidsdag: Denne settes automatisk til samme som siste arbeidsdag med lønn. Denne datoen 
har ingen betydning for stopp av lønn. 

•  
Siste arbeidsdag kan avvike fra Siste arbeidsdag med lønn for eksempel dersom arbeidstaker har 
ferie til gode som skal avvikles før han slutter. 
Eksempel: Arbeidstaker slutter 31.10. Siste arbeidsdag med lønn blir da 31.10. Den ansatte har ferie 
som han vil ta ut før han slutter. Han avvikler derfor ferie fra 17.10 og dette er da siste arbeidsdag. Det 
er imidlertid viktig at det er 31.10 som settes som sluttdato (dvs. siste arbeidsdag med lønn) for vi har 
arbeidsgiver ansvar for personen når han avvikler ferie. 

• Det er også viktig at Feriedager til utbetaling blir angitt korrekt da lønnskontoret bruker disse 
opplysningene til å utbetale ikke avviklet ferie. Sjekk også at Ferieregnskapet på personen er korrekt 
før personen slutter. Når personalkonsulent på fakultetet sender inn dette skjemaet vil lønnkontoret 
utbetale feriedager til den ansatte på bakgrunn av opplysningene som er registrert i dette skjemaet. 
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Arbeidstaker sluttskjema 
• Personer som ikke har et aktivt arbeidsforhold skal 

avsluttes. Det er derfor viktig at midlertidige ansettelser 
blir fulgt opp  når de slutter og at skjema Arbeidstaker 
sluttskjema blir sendt til lønnskontoret.  

• Hendelsagenten sender ut hver måned melding om 
arbeidsforhold som ikke er aktiv. Denne rapporten skal 
følges opp. 

• Lønnskontoret har mange personer som ikke kan 
avsluttes da sluttskjema mangler. 

• Hvis en ansatt slutter ved en avdeling for å begynne et 
annet sted ved UiB, skal sluttskjema ikke sendes. Bruk 
da skjema Andre meldinger med merknad om at den 
ansatte fratrer for å begynne et annet sted ved UiB 
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Foreldrepermisjon 
 

• Ved endring av foreldrepermisjon, skal det alltid sendes inn nytt skjema for 
foreldrepermisjon med hele permisjons periode. (alt må føres på nytt ikke bare 
endringen) 

 

• Vedtak. Be om informasjon av vedtak som den ansatte har fått fra NAV på 
invilgelsen av foreldrepermisjonen. Her bør HR-konsulent følge opp og 
eventuelle endringer må meldes via nytt skjema for foreldrepermisjon. 

 

• Ferie vs Foreldrepermisjon. Ferie påføres i skjema for Foreldrepermisjon, slik 
at ferie opplysninger kommer samtidig med innvilgelse av foreldrepermisjon.  

 

• Behandling av en Foreldrepermisjonssøknad bør være lik på hele UiB. Viktig 
med god oppfølging både ved søknad om foreldrepermisjon og under 
foreldrepermisjon hvis det oppstår endringer, f.eks. der termindato er ulik 
faktisk fødselsdato som kan ha betydning for lengden på foreldrepermisjonen, 
sykemeldt, endring av ferie, endring ved gradering etc. 
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Permisjon/tidsredusert stilling 
• Skjemaet ”Permisjon og tidsbegrenset redusert stilling” brukes 

til å søke om permisjoner med eller uten lønn. Skjemaet 
Fravær skal brukes for å registrere Permisjoner som kan 
innvilges direkte av leder på instituttet og ikke sendes til 
fakultetet for behandling. Permisjoner som registreres i 
fraværsskjema er for eksempel velferdspermisjon inntil 14 dg, 
lesedager mm. 

• Permisjonsskjemaet overføres til Sentral lønn. Avhengig av 
hvilken årsakskode som blir brukt, vil dette også føre til 
oppdateringer på fravær, eventuelt trekk i lønn og endringer 
på arbeidsforholdet til ansatt. 

• Dersom du har spørsmål vedrørende permisjonsrettigheter 
kan du ta kontakt med HR-avdelingen. 
Før skjema overføres til Lønnkontoret må alle nødvendige felt 
i skjema være utfylt. (Felter som i skjema er markert med 
stjerne (*) er felter som må være utfylt før skjema overføres. 
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Permisjon og melding til SPK 

• Dersom ansatte har valgt en årsakskode som 
har betydning for opprettholdelse av 
medlemskap i SPK (rettighetspermisjoner), skal 
feltene for opplysninger til SPK  fylles ut av 
FLA.  

• Det er viktig at dette kun blir fylt ut ved 
rettighetspermisjoner, ellers skal det stå tomt. 
Dette er viktig fordi denne informasjonen blir 
sendt direkte til SPK og kan gi feile rettigheter 
dersom feltet blir brukt feil. 
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Permisjoner og melding til SPK 
• Oversikt over hvilke permisjoner dette gjelder finnes på SPK.no sin nettside 

• De vanligste SPK koder som er medlemsberettiget: 

• 1B Sykdom i familien (Hva som regnes som «sykdom i familien» er 
omhandlet i SPH pkt. 7.3.4 under «Godskriving av omsorgstjeneste». 
Omtalen der er retningsgivende for hva som kan medregnes som 
pensjonsgivende tjenestetid. Med familie menes ektefelle, registrert partner, 
samboer, barn, foreldre/svigerforeldre og besteforeldre) 

• 1C Fravær på grunn av streik  

• 2A Omsorgspermisjon for barn 

• 2B Studiepermisjon, jf fellesbestemmelse (Med studiepermisjon menes 
utdanning/ videreutdanning som har betydning for arbeidstakerens 
nåværende stilling i staten, eller i en sammenlignbar statlig stilling) 

• 6A Fødsel-/adopsjon (foreldrepermisjon) 

• De andre SPK kodene som er medlemsberettiget i henhold til SPK sin 
permisjonsavtale brukes sjeldent og må vurderes i hvert enkelt 
permisjonstilfelle. Permisjonskode 5 Permisjon forlenget etter innvilgelse 
av søknad til SPK og 6B Andre permisjoner godkjent av departementet 
skal aldri benyttes. Dette er spesialkoder for SPK 
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Andre skjema i HR portalen 
• Faste tillegg og trekk: 

• Her registreres f.eks. endring i kronetillegg AKAD 

• Andre meldinger: Diverse meldinger hvor en ikke kan bruke 
de andre skjemaene. Dette skjema kan du også bruke om en 
person skal meldes i SPK så snart som mulig. F.eks. 
uførepermisjon Her kan det være lurt å sende andre 
meldinger og skrive i merknader. SPK må meldes 
uføre/alderspensjon AFP snarest.   

• Tilleggsopplysninger: Ved endringer av kontoradresse, 
stillingshjemmel o.l. 

• Husk at det ikke skal settes stoppdato på kontoradresse og en 
skal aldri ha mer enn en kontoradresse. Viktig for at web-siden 
til UiB skal vise korrekt adresse på hvor personen arbeider. 
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Andre meldinger 

• Dr.grad`s opprykk 

• Må føre på kontering for etterbetaling. Hvis 

dette skal føres på et PA-prosjekt må det 

sjekkes at PA-aktivitet er gyldig.  

• Skjema hvor kontering ikke er påført i 

merknader vil bli sendt i retur 
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Utenlandske statsborgere 
• Ved ansettelse av utenlandske borgere er det viktig at lønnskontoret får opplysning om 

hvor personen skal utføre sitt arbeid. Hvis arbeidet utføres delvis i Norge, delvis i eget 
hjemland, er det viktig at dette fremkommer allerede ved innsending av skjema. 

  

• Erfaringer viser at en person kan være ansatt i 100% stilling, og likevel utføre sitt arbeid i 
eget hjemland. 

 

• For korrekt innberetning i A meldingen, må lønnskontoret ha rette opplysninger. 

• Viktig for at personen skal få korrekt utbetaling. (skattetrekk osv.) 

  

• Hvis personen arbeider i Norge, er det også viktig at lønnskontoret mottar opplysninger 
om A1 skjema. Dersom personen ikke er medlem av norsk folketrygd, skal personen 
heller ikke være medlem av SPK. Det er A1 skjema som er det viktige dokumentet for at 
innberetning blir foretatt etter regelverket. 

• Ansettelse av personer som arbeider delvis Norge/utland. Her må vi ha opplysninger om 
antall dager/uker/måneder i hvert land. 
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Utenlandske/selvangivelse 

• Lønnskontoret får ofte melding om at personer som er innberettet 

med lønn utland mottar krav om restskatt 

• Ved ansettelsen bør det fremkomme opplysninger om at de får 

tilsendt en melding fra norske skattemyndigheter om hva som  er 

innberettet som lønn fra UiB. 

• Hvis de ikke godkjenner selvangivelsen, vil alt som er opptjent bli 

skattbart. (ulogisk men det er slik skatteetaten gjør det) 

• Hvis de godkjenner, må de få vite at to av beløpene skal føres til 0 og 

legge ved et brev om forklaring på at dette er lønn og feriepenger av 

lønn opptjent i utlandet (oppgi landkode). Se neste foil som forklarer 

de ulike feltene. 

• Da vil de ikke bli krevd for restskatt. 

• Til dette kan de trenge informasjon/hjelp 
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Eks. på årsoppgave  
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Timelønnete 
• Vi ser at timelister av og til benyttes i tilfeller der man kanskje 

tidligere ville benyttet a konto lønn. Ved en ansettelse fra en bestemt 

dato, kan det senere komme timelister fra en eller to måneder før 

den ordinære ansettelsesdatoen. 

 

• Eks: Har i desember 2016 mottatt månedslønn for desember. Etter at 

desember lønn er kjørt, mottar vi timeliste for oktober og november 

2016. Timelisten vil da ikke bli utbetalt før i januar 2017 

• Innberetningen til SPK blir feil da de er registrert innmeldt fra 

desember og ikke fra oktober 2016 

• Opptjening av feriemåneder blir feil  

• Er det mulig å endre på denne praksisen? 
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Hendelsesagenten 

• Rapporter som FLA mottar i HR-portalen 

• Arbeidsforhold som ikke er aktiv, men ikke 

avsluttet på person 

• Utløp av permisjon  

• Sluttdato på kontoradresse 
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Diverse 
• Muligheter til Arkivering 

• FLA har rolle som Arkivar. De fakultetene som ønsker det, har 
dermed tilgang til å arkivere skjema hvor ansatt har fått avslag 
på søknaden sin i stedet for å returnere skjema til ansatt 
Merk at du kun skal bruke Arkivering i tilfellet nevnt ovenfor. 
Ved arkivering blir ikke skjemaet behandlet av lønn. 

• Du arkiverer et skjema på følgende måte. Søk opp skjema 
som du skal arkivere, klikk på redigeringsverktøy 
 

• I redigeringsbildet kan du endre Status til Arkivert, trykk 
deretter på Utfør-knapp 

• Sjekk at skjemaet ble korrekt arkivert ved å søke opp skjema 
og kontroller Status på skjemaet. 

• Ta kontakt med lønnskontoret om du er usikker her 
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Diverse  

• Det er mulig å sende inn skjema om endring 

som går tilbake i tid. Vær da obs på at ny 

endring vil påvirke tilbake i tid f.eks. lønnstrinn, 

delt kontering, stillingsprosent. Det er ikke mulig 

å gå lenger tilbake enn siste endringsdato som 

er registrert på personen (finnes på fane 

Historikk). Husk at Historikk også viser 

fremtidige poster som er registrert tidligere. 
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Diverse 

• Slutt på arbeidsforhold når siste arbeidsdag er en fredag som ikke er 

siste dagen i måned må dere huske å sette sluttdatoen til søndagen. 

Eks: fredag  27/1-2017 er siste arbeidsdag. Da må sluttdatoen være 

29/1-17 (søndag) Skal ha lønn ut uken da lønn blir beregnet etter 

7dagers sats og ikke 5 dagers sats.  

• Er sluttdatoen den siste dagen i en måned og den er en fredag skal 

sluttdatoen stå med den siste dagen i måneden (fredag). 

 

• Pensjonskode skal som regel stå på 1. 

• Pensjonskode 5 skal ikke brukes. Om det er noe spesielt som gjør at 

en person skal trekkes SPK uansett timer, må det sendes inn andre 

meldinger/merknader på nytilsattskjema. 

• Pensjonskode 0 skal i noe tilfeller benyttes. (A1 skjema) 
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Diverse 

• Kontering – delt kontering 

• Delt kontering skal vises i skjemaet når en er 

kommet til siden om kontering og personen er 

registrert med delt kontering. 

• Delt kontering og endring. Vær obs på at når en 

endrer stillingsprosent må en ta hensyn til delt 

kontering som er registrert. Slett da delt 

kontering og opprett ny delt kontering som 

stemmer med ny stillingsprosent 
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Diverse 
• Digital sykmelding 

• NAV arbeider med å digitalisere sykmeldingen, slik at 
det blir enklere for alle som er involvert i et sykefravær å 
samhandle. Målet er å ha en digital løsning tilgjengelig 
for alle i løpet av 2017. Deler av den digitale løsningen 
er allerede tatt i bruk av mange sykmeldte, men kan 
ennå ikke fullt ut benyttes for ansatte ved UiB. 
 
Foreløpig er det digitale systemet best tilpasset små og 
mellomstore bedrifter, og NAV samarbeider nå tett med 
Bluegarden for å få til en fremtidig integrering med 
Altinn- løsningen. Før denne integreringen er på plass, 
må ansatte levere både sykmeldingens del C og del 
D til arbeidsgiver i papir. 
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Bluegarden Tid 

og Prosjekt 

ved UiB 

  

Her kan du skrive enhet/tilhørighet. Sett blank hvis dette ikke er aktuelt.  

Innhold i dette feltet styres her: Meny -> Sett inn (Mac=Vis) -> Topptekst og bunntekst 
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Bluegarden Tid og Prosjekt ved UiB 

• Universitetsledelsen har besluttet at UiB skal ta i bruk 

Bluegarden Tid og Bluegarden prosjekt ved UiB 

• Målet er at alle teknisk/administrative ansatte skal ta i 

bruk Bluegarden Tid fom 01.01.2018 

• Bluegarden prosjekt vil ikke bli benyttet av alle enheter. 

Fakultetene kan gi tilbakemelding dersom  dere har 

enheter som ønsker å ta i bruk Bluegarden prosjekt. 

• Økonomiavdelingen, IT-avdelingen og HR-avdelingen vil 

være testpiloter våren 2017. Fra høsten 2017 ønsker vi å 

starte innføring ved et stort institutt eller fakultet 
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Bluegarden Tid – en modul i HR-portalen 

• Bluegarden Tid er en modul i Personalportalen og 
fullintegrert med Bluegarden Lønn 

• Innføring av Bluegarden tid medfører at ansatte ved 
UiB går fra å registrere fleksitid i Excel-skjema til å 
bruke Bluegarden Tid.  

• Implementering av denne løsningen vil dermed gi 
ledere på alle nivåer samlet oversikt over all 
registrert arbeidstid, overtid, fravær mm. 

• Bluegarden tid kan brukes fra HR-portalen eller via 
mobiltelefon.  
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Prosjektgruppe 

Det er opprettet en prosjektgruppe som består av :  

• Kate Fauskanger (prosjektleder) 

• Henrik Tøndel (HR) 

• Tone Jeanette Berntsen (Lønn) 

 

Prosjektet vil ha behov for å arbeide tett sammen 
med fakultetene, både ledelsen og 
fastlønnsattestanter (FLA).  

Timelønnede kan også bruke Tidregistrering. I den 
forbindelse vil vi trekke inn Variabellønnsattestanter. 
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Foilene vil dere finne på nettstedet: 

 

Pagaweb.b.uib.no, under fanen FLA 
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