ANY1

Generelt om
lønnsslippen
Navn og adresse på firma
Navn og adresse på lønnsmottaker
Opplysninger om utbetaling, periode og
arbeidsgiver.
Opplysninger om arbeidstaker i organisasjonen.
Koststed som lønnsutbetaling blir belastet på.
Skatteopplysninger, MERK! dersom en har fått en
tabell på skattekortet er det den som overstyrer,
skattetrekket er kun brukt på summer som en får
etterregulert/etterbetalt
Lønnarter er kodene som blir brukt i
lønnssystemet for de ulike utbetaling/trekk-postene.
Opptjeningsperiode viser når utbetalingen er
opptjent.
 Alle lønnarter der teksten starter med ”ER;” betyr
etterregulering, lønn tilbake i tid..
Står det ”M” bak lønnarten, betyr det at summen er
manuelt etterregulert av lønningskontoret.
Står det ”S” bak lønnarten, betyr det at summen er
maskinelt etterregulert i lønnsystemet.

Lysbilde 1
ANY1

Dette er første lysbilde.

Arild Nybø; 05.10.2005

ANY2

FAST LØNN
1010 Månedslø
nedslønn = Årslønn dividert på 12 mnd
Årslønn 305 000 stillingsprosent 76,66
kr. 305 000,-/12md.*76,66%/100%=19 484,42
Koden som blir brukt for månedslønn varierer etter
hvilke ansettelsesforhold en har f.eks. fast, sykevikar,
ferievikar osv.
1020 Foreldrepermisjon
1030 Vikar ved foreldrepermisjon
1032 Annen permisjonsvikar
1033 Sykevikar
1034 Ferievikar
Dersom en har flere ulike vikariat f.eks. sykevikar i
25% og vikar for person i foreldrepermisjon i 25% vil
det komme 2 linjer med lønnart 1030 og 1033, der
summen av disse blir lønn for 50%.
1015 Månedslø
nedslønn uten feriepenger Lønna er utbetalt inkl.
feriepenger, kommer IKKE i tillegg

TILLEGGSOPPLYSNING
Summen som står på Antall/Gr.lag på månedslønn er en
lønnsteknisk post som systemet bruker, og må ha for å komme
fram til rett utbetalingssum. Dersom en ikke skal ha lønn for en
hel måned, justerer summen seg etter dette, og stemmer derfor
ikke alltid med årslønn/basislønn. En kan derfor se vekk fra
denne summen, det er uansett årslønnen/basislønnen som en
ser i boksen ovenfor, som er den gjeldende.

Lysbilde 2
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Dette er standard lysbilde. Vel "Format" og "Lysbildeoppsett" for å lage lysbilde som t.d. skal innehalde grafikk.

Arild Nybø; 05.10.2005

Andre eksempel på utbetaling fast lønn

 Arbeidstaker har 75% fast stilling.
 I tillegg arbeider vedkommende
25% som sykevikar fra 09.03. til
03.05

Hver måned:
Kode: 1010 Månedslønn: (345 000årslønn /12md. * 75%/100%) = 21 562,50
I tillegg:
MARS: Kode 1033 Månedslønn sykevikar (345 000 årslønn/12 * 25%/100% * 23
dagar/31dager) = 5332,67
APRIL: Kode 1033 Månedslønn sykevikar (345000 årslønn/12 * 25%/100% * 30 dager
/ 30 dager) =7187,50
MAI: Kode 1033 Månedslønn sykevikar (345 000 årslønn/12 *25% /100% * 3 dager /
31 dager) = 695,57

Faste tillegg
1100 Fast tillegg individuelt inkl. i basislø
basislønn
Regulert etter stillings %
Tillegget påvirker satsene. Timelønn
satsen endrer seg, og dermed også
satser på noen planlagte tillegg, variabel lønn, for
eks sats på overtid osv.
Årslønn kr.305 000 + 4000 = Basislønn kr.309 000

1200

Fast tillegg individuelt
Fast tillegg som ikke inngår i
basislønn påvirker ikke satser.

1273

Se side 7.

Faste tillegg/Planlagte tillegg - overført fra Gat
Lønnart/Kode kan variere etter hvilke forbund en er tilknyttet
Den nye lønnslippen viser antall/gr.lag og sats. Antall/Gr.lag er gjennomsnittsberegnet for måneden.
Sats er timesatsen. Dette gjelde ubekvemstillegg.



1425

Fast tillegg Lør/Søn
(Lør 00:00 - Søn24:00)
Regnet ut fra antall timer i turnusperioden. Blir gjennomsnittsberegnet og utbetalt som
et
fast tillegg hver mnd. Beløpet vil/kan endre seg ved ny turnus, samt ved endring av
sats i samsvar
med overenskomsten. (Se ditt forbund i Personalhåndboken)
Eks pr mnd.: Overført 276 t for turnusperioden * sats (t.d. kr.35,-) / 12= kr. 805,-



1427

Fast tillegg kveld
(Fra kl. 17:00)
Fast sats utfra årslønn. (Se overenskomster Personalhåndbok tidspunkt og satser)



1434

Fast tillegg kveld/natt
(17:00-07:00, kan variere, se egen overenskomst)



1436

Fast tillegg natt
(mest vanlig 22:00-07:00, men varierer)

Som ovenfor. Enkelte fagorganisasjoner har høyere sats og andre klokkeslett, se
overenskomster
Koder for turnusarbeid i andre forbund er f.eks:

1445 Fast tillegg Lør/Søn Prosenttillegg, se overenskomsten

1446 Fast tillegg Kveld Prosenttillegg, se overenskomsten

1447 Fast tillegg Natt Prosenttillegg, se overenskomsten

Faste tillegg – LEGER-1
Den nye lønnsslippen viser antall/gr.lag og sats. Antall/Gr.lag er gjennomsnittsberegnet for måneden.
Sats er timesatsen. Dette gjelder ubekvemstillegg.

 1450 Fast tillegg UTA (Utvida tjeneste/arbeidstid)
EKS:
LIS-lege, (Lege i spesialisering) total arbeidstid
gjennomsnittsberegnet i turnusperioden er 45 timer.
Ordinær arbeidstid 38 timer, UTA tid blir da 7 timer pr. uke.
Blir lagt inn i lønnssystemet som en månedlig utbetaling.
7 t UTA-tid x 52 veker = 364 t.
Årslønn LIS-lege A: 431 000,- x 0,08/100=Sats kr. 344,80
Sats 344,8 x 364 timar/12md.=Beløp pr.md.10 458,93

Faste tillegg – LEGER-2
Den nye lønnsslippen viser antall/gr.lag og sats. Antall/Gr.lag er gjennomsnittsberegnet for måneden.
Sats er timesatsen. Dette gjelder ubekvemstillegg.

 1470 Vaktlønn
Godtgjørelse 0,025% av basislønn pr. vakttime (aktive timer
+ omregnet passive)
Lønn får informasjon om vakttimer eks. 450 timer.
Blir registrert slik i lønnsystemet:
Årslønn LIS lege A kr 431 000 x 0,025 av
basisløn/100=Sats kr 107,75 x 450
timar/12md. Beløp pr. mnd. kr 4040,63
Se også overenskomsten i Personalhåndboken.

Feriepenger


1800

Feriepenger utbetalt juni
12% av feriegrunnlaget forrige år.



1810

Skattepl. 60 år – ekstra uke utbetalt juni
2,3% ekstra av grunnlaget (avkortet til max 6 G) for
6.ferieuke



1010J

Månedslønn trekk juni
Ferietrekk: Md.løn *25 dager/21,6667=Ferietrekk i
juni. Trekket er etter stillingsprosent pr. 30.06.
Ferietrekk med avvikling av 3 uker (melding fra
leder) Månedslønn*15dg/21,66667
(Dagsats: 5 dg*52v=260dg/12mnd= 21,66667)



1010J6 Månedslønn trekk juni 6. ferieuke



1886

Ferie som ikke er avviklet
Ikke avviklet pga. for eksempel sykdom. Leder må melde til
Lønn at denne skal utbetales som lønn.

Feriepenger
EKS 1: JUNI LØNN
Skal avvikle 5 uker ferie = 25 dager
Månedslønn ( Lønn/ stillingsprosent pr. 30.6.)
Ferietrekk juni 25 dagar/21,66667
Feriepenger opptj. forrige år
Kr. 388 000,- * 12%
Til gode

kr. 30 000,kr. 34 615,38 (minus)
(Grunnlag kr 388 000,-)
kr. 46 560,- ( +2,3% - Dersom 60år i ferieåret)
kr. 41 944,62

EKS 2: JUNI LØNN IKKE FULL OPPTJENING
Om en ikke har opptjent feriepenger i Helse Stavanger og skal avvikle 5 uker ferie blir trekket slik i juni:
Månedslønn
Kr 30 000,Ferietrekk 25 dager (som ovenfor)
” 34 615,38 (minus)
NEGATIV LØNN (Kode 9998.Opparbeidet gjeld) Kr - 4 615,38 ( dette pga trekket for 5 uker ferie er høyere enn
mnd lønnen i juni.
Dette trekket vil komme til fratrekk i lønnsutbetaling juli/neste lønnsutbetaling..
EKS 3: JUNI LØNN IKKE FULL OPPTJENING
Dersom det kommer melding fra leder om at en bare skal avvikle 3 uker ferie totalt i 2009, blir ferietrekket
15 dager / 21,66667. Vedkommende får da utbetalt lønn for resten av juni.

Ferietrekk for ant dager som skal avvikles i ferieåret blir gjort i juni ut fra lønn og stillingsprosent pr. 30.6.
Korrigeringer finner sted når:
• Ansatte endrer stillingsprosent, opp eller ned
•Ansatte går over i ulønnet/delvis ulønnet permisjon eller kommer tilbake fra slik permisjon
•Juni-lønn er feil fordi årets lønnsoppgjør ikke er implementert
I følge protokoll er partene enige om at dersom et lønnsoppgjør først har virkning etter 30. juni skal det ikke
korrigeres i forhold til lønnsoppgjøret. Dette gjelder også feriepengeberegningen , det vil si at det ikke blir
korrigering av ferietrekk.

Variabel lønn
 2011

Timene blir utbetalt via Gat, etter godkjenning av leder. Sats for timelønn blir utregnet slik: Årslønn
(Basislønn) / årstimer.
Turnusarbeider; 35,5 timers uke * 52 uker = 1846 timer
Dagarbeider: 37,5 timers uke * 52 uker = 1950 timer pr. år.
EKS TURNUSARBEIDER
Årslønn 345 000,- + indv. tillegg kr. 10 000 = Basislønn kr. 355 000 / 1846 = Timesats kr. 192,31
EKS DAGARBEIDER
Årslønn kr. 355 000,- / 1950 = Timesats kr. 182,06

2160

Overtid 50% årsakskode sykdom
Pålagt overtid pga sykdom. Overtidsdivisor er 1850 timer i året.
Eks sats 50% overtid: Basislønn kr. 355 00,- / 1850 * 1,5 = 287,84

2162

Overtid 100% årsakskode sykdom
Pålagt overtid pga sykdom. Overtidsdivisor er 1850 timer i året.
Eks sats 100% overtid: Basislønn kr. 355 000,- /1850 *2 = 383,79

2430

Var. hell. tillegg – Turnusarbeider
Var. hell.tillegg – Dagarbeider

Sats = Årslønn 355 000,-/ 1846t*133,33% = 256,40
Sats = Årslønn 355 000,- / 1950 * 133,33% = 242,73

Overtid og ekstraarbeid kan ha ulike koder, alt etter hva som er årsaken til ekstraarbeidet. Utregningen er
likevel tilsvarende som ovenfor. Eks på slike koder kan være:
2010, 2011, 2012, 2014 ,2015 217X og 216X –lønnarter.

ANY4

Fellestrekk - Fagforeningstrekk
1090

OU-trekk Spekter
Organisasjon og utviklingstrekk til
arbeidsgiverforening. Trekk som arb.gj. er pålagt å
trekke ansatte med stilling.

3200

*Gruppeliv fordel ansatte
Gruppelivsforsikring (verdisetting) som blir dekket
av arbeidsgiver. Går ikke til utbetaling, men inngår i
skattegrunnlag for skatteberegning. Se
kommentarfelt nederst på lønnslipp

3220

Ulykkesforsikring ansatte Ulykkesforsikring
(verdisetting) – Se ovenfor.

50XX

Fagforeningstrekk Blir trekt etter melding fra
fagforening.
5001
5002
5010
5050
5080
5090
5095
5099

Fagforeningstrekk prosent
Fagforeningstrekk beløp
Fagforeningstrekk beløp
Fagforeningstrekk – forsikring
Fagforening – OU-fond
Fagforening – Stønadskasse
Fagforening – betalt selv
Korreksjon fagforeninger

TILLEGGSOPPLYSNING
Merk at arbeidstaker/lønnsmottaker har også plikt til å
følge med og melde fra dersom en skulle oppdage feil!

Lysbilde 11
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Dette er standard lysbilde. Vel "Format" og "Lysbildeoppsett" for å lage lysbilde som t.d. skal innehalde grafikk.

Arild Nybø; 05.10.2005

Diverse trekk


6003

Trekk avspasering overtid Trekk timer som skal avspaseres.

EKS
Arbeidstaker arbeider 4 timer overtid til 50% på grunn av sYkefravær i avdelingen.
Arbeidstaker ønsker å avspasere timene. Årslønn 355 000,- /1850 timer * 1,5 = 287,84 kr *
4 timer
kr 1151,36. Fordi timene skal avspaseres blir det trukket for 4 timer ordinær timelønn * 192,31= 769,24.
Differansen –Overtidstillegget, kr 382,12 blir da utbetalt.


6004

Trekk F-4 timer

Gjelder arbeid på helge-/høytidsdager etter turnus.
Godtgj. med 1 1/3 timelønn per arbeidet time.
Samme prinsipp som ved lønnart 6003.
Om en ønsker avspasering time mot time blir det trukket timelønn F-4 timer.
Diff 1/3 blir da utbetalt.




7081

Trekk variabelt forskudd
Om arbeidstaker har fått feil lønn/evt. begynt på et tidspunkt det er lenge å vente til neste
lønnsutbetaling. Arbeidstaker kan da få utbetalt et forskudd eller akontobeløp. Dette
blir så trukket på den neste ordinære utbetalingen på denne lønnarten.
7033

Hjemme PC.
Avtale med arbeidsgiver om trekk i lønn.
NB! Reduserer feriepengegrunnlaget!

beløpet

ANY5

Pensjon og skatt
7110 Pensjonstrekk KLP 2% av pensjonsgivende inntekt, etter
regler KLP
8910

Forskuddstrekk tabell Trekk etter tabellnr skattekort DEL 1.
Hele KLP-trekket og Fagfor. opptil nådd skattefri grense l/tr.
oppgave, reduserer begge skattegrunnlaget.

8930 Forskuddstrekk ekstra Arbeidstaker ønsker et
ekstra skattetrekk pr.mnd.

8920 Forskuddstrekk prosent Trekk etter % regelverket
(Kun %-trekk) – DEL 2
8940

Forskuddstrekk variabel/korreksjon
Der arbeidstaker er trukket for mye/for lite i skatt, og dette må
korrigeres.

Lysbilde 13
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Dette er standard lysbilde. Vel "Format" og "Lysbildeoppsett" for å lage lysbilde som t.d. skal innehalde grafikk.

Arild Nybø; 05.10.2005

Nederst på lønnsslippen


Nederst på lønnslippen viser hittil-i-år-summer. Lønnsslippen viser nå opptjente feriepenger i
år og i fjor. NB! Viser ikke feriepengegrunnlag som tidligere.



Videre viser lønnsslippen summering hittil i år på utvalgte poster på lønns- og
trekkoppgaven.

