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Hva behandles i HR-portalen og hva skal behandles i Bluegarden Tid
Ansatte skal sende skjema for fravær, ferie, permisjoner samt reiseregning og andre økonomibilag via
HR-portalen. Disse skjemaene behandler lederne i HR-portalen.
Overtid: skal sendes til leder via Min Tid. Når fakultetet/avdelingen har tatt i bruk Min Tid må overtid
sendes via Min Tid. Lønn vil returnere overtids-skjema som kommer via HR-portalen.
Eksamensvakter (SA): Dette skal nå registreres i Min Tid og må godkjennes av leder.

Min Tid Leder

Ansatte som er gitt en lederrolle i Min tid vil ha et eget valg i menyen i HR-portalen som heter Min
Tid leder.
Når du velger Min Tid leder vil du få tilgang til å søke opp egne ansatte for å se timeregistrering på
dem, godkjenne timer og overtid samt ta ut rapporter mm.
Når fakultet/avdeling har tatt i bruk Min Tid må leder godkjenne Overtid i denne modulen.
Timelister for eksamensvakter ved SA registreres nå i Min Tid og ledere må godkjenne timelistene i
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Godkjenning av overtid via Min Tid
Logg deg på HR-Portalen, klikk deretter på Meny-symbol øverst til venstre i HR-Portalen:

Velg Min Tid Leder under menyen i HR-portalen. Under overskriften Tidregistrering velger du på
«Godkjenning» for å godkjenne overtid for dine ansatte.

Søk opp periode og institutt/avdeling
For å godkjenne overtid må du søke opp institutt/avdeling for den perioden du skal godkjenne
overtid for (se bilde).
NB! Det forekommer dessverre at Min Tid ikke responderer med en gang. Du kan da klikke på
arfanen Anvis til lønn og deretter på arkfane for Godkjenning en gang til, ev. klikke nok en gang på
spørresymbolet.
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Godkjenne, attestere eller anvise overtid
Når du har søkt opp din avdeling vil du få frem en oversikt over overtid som er sendt til avdelingen
for den perioden du har søkt opp (se bilde). Klikk på arkfanen til de timene du skal godkjenne. Antall
timer sendt til godkjenning vises i parentes. Dersom det står (-) er det ingen timer å godkjenne. Det
er også mulig å sende overtidstimer i retur til nivået foran. Da haker man av den overtiden man vil
returnere og klikker på Angre godkjenning.

Beskrivelse av arkfanene
Ikke godkjent: Dersom ansatt ikke har godkjent overtiden sin vil denne ligge hos den ansatte til dette
er gjort. Bildet over viser at det er 6 timer som ansatte ikke har godkjent. Når ansatte godkjenner
overtiden vil den automatisk havne i arkfanen til Forh.godkjenner.
Forh.godkjenner: Klikk på arkfane «Forh. godkjenner» for å godkjenne overtidstimer. Dersom
institutt/avdeling ikke har forhåndsgodkjenner vil VLA-rollen gjøre dette.
Attestant (VLA): Når forhåndsgodkjenner har godkjent overtid vil timene flyttes over til arkfane for
attestant. Attestant velger arkfane for «Attestant (VLA)». Her kontrollerer de overtidstimer. Deretter
haker de av overtidstimer og godkjenner på samme måte som forhåndsgodkjenner. De attesterte
timene vil da gå videre til anvisning.
Anvisning (BDM): Dersom du har rolle som Leder med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) klikker
du på arkfanen for «Anvisning (BDM)» for å anvise overtidstimer sendt til anvisning i Min Tid.
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Ta ut rapporter i Min Tid
Ledere har tilgang til å ta ut rapporter i Min Tid. Klikk på menypunktet for å få frem menyen. Under
overskriften Rapporter finner dere rapporter som ledere har tilgang til å ta ut. Vi anbefaler at dere
bruker rapporten «Saldorapport» for å få ut oversikt over saldo til alle ansatte som dere har tilgang
til. Da kan dere bla se hvem som har mye plusstid ev. minustid på fleksitidsaldoen.
Dersom dere klikker i Leder-menyen finner dere en oversikt over tilgjengelige rapporter:

V

Saldo-rapport
Vi anbefaler blant annet at leder bruker rapporten «Saldorapport» for å få oversikt over
pluss/minustid til ansatte. Dersom dere ser at en ansatt har mye minustid kan det være at denne
personen ikke har registrert arbeidstid i Min Tid på en stund. Dere kan da søke opp denne ansatte i
Vedlikehold for å se nærmere på hva ansatt har registrert.

Søk opp ansatte på avdelingen i Saldo rapporten
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Saldo rapport – beskrivelse av kolonner
Når du har klikket på Søk-symbolet får du frem en liste basert på de søke-kriteriene du har lagt inn.
Se eksempel nedenfor:

Kolonne 2 – Akk Fleksitid: Dette er den vanlige fleksitidsaldoen. Dersom det står svært mye minustid
her kan det tyde på at ansatt ikke har registrert i Min Tid på en god stund. Hvis det står mye mer enn
50 timer plusstid kan arbeidstaker risikere å miste mye plusstid ved årsskiftet. Det er maksimalt 50
timer som blir overført til neste år. Her bør leder diskutere med ansatt hvordan for mye opparbeidet
fleksitid skal avspaseres innen årsskiftet.
Kolonne 2 – Akk Reise/OT/Avsp: Reisetid og overtid vil bli akkumulert i denne saldoen. Ansatt får
videreført opparbeidede timer på denne saldoen uten avkortning ved årsslutt.
Kolonne 6 – Akk Ekstratid særavtale: Dersom ansatt arbeider utenfor de ytre rammene for
fleksitiden (før kl. 06.00 og etter kl. 21.00 om kvelden) vil disse timene havne i denne saldoen. Ved
årsskifte vil timer på denne saldoen og timer på saldo Akk. Fleksitid bli lagt sammen og maksimalt 50
timer på disse to saldoene til sammen bli overført til neste år.
Kolonne 10 – Avst. syketimer: Dersom ansatt er gradert sykemeldt har en ikke rett til å opparbeide
fleksitid og heller ikke arbeide overtid. Denne saldoen brukes til å holde oversikt over pluss/minustid
i perioden hvor ansatt har vært gradert sykemeldt. Etter endt sykemelding bør denne saldoen være
noenlunde i 0.
Det er mulig å åpne saldo-rapporten i Excel. Under listen ser du symbol for Excel. Trykk på dette for å
åpne rapporten i Excel.
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