Skjema for Tilleggsopplysninger
Skjemaet skal brukes når det kun er endring eller en skal legge til noe i tilleggsinformasjon
(f.eks. kontoradresse eller lovhjemmel).
Lovhjemmel:
Når du forlenger en midlertidig tilsetting må du huske å endre på tilhørende lovhjemmel.
Ved bruk av skjemaet «Enkel endring av arbeidsforhold» må lovhjemmelen endres via
skjemaet for Tilleggsopplysninger.
I fane Tillegg vil du kunne se alle tilleggsopplysninger som er registrert på en person, f.eks.:

For å komme til skjema for tilleggsopplysninger:
Søk opp person, trykk Oppgaver, og velg skjema Tilleggsopplysninger

Klikk på det grønne krysset (Legg til) hvis det skal legges til en tilleggsopplysning (f.eks. lovhjemmel) :

Registrer nye opplysninger, og trykk deretter på Lagre eller Registrer flere :

Når registrering er ferdig trykk på knappen Send.

Du får frem et nytt bilde, og her velger du Til overføring og trykker på knappen Send.
Når det er sendt vil det være registrert i fane for tilleggsopplysninger på personen.
Husk å sende det til overføring, og ikke til godkjenning.

Velg Til overføring

Det er mulig å rette direkte i aktive tilleggsopplysninger.
Det kan f.eks. gjelde en forlengelse av lovhjemmel, eller retting av nummer for arbeidsforholdet.
Lovhjemmelen knyttes til riktig arbeidsforhold vha. AFx hvor x skal være nummeret på arbeidsforholdet.
I eksempelet nedenfor er det registrert AF1 på den nederste linjen, men det skulle vært AF2 siden
lovhjemmel «Statsansattel. §9 (1) a) - avtalt tidsrom» gjelder for arbeidsforhold nummer 2.
NB! Her må ikke «Dato t.o.m.» være passert.
Hvis dato er passert, må du i stedet legge til en ny rad ved å trykke på det grønne krysset (Legg til).

Klikk på linjen du vil endre, og du får opp et nytt bilde hvor du endrer Verdi til AF2.

Slik ser det ut etter retting av AF1 til AF2 på den nederste linjen.
Lovhjemmel «Statsansattel. §9 (1) a) - avtalt tidsrom» gjelder nå for arbeidsforhold nummer 2.

