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Timelønn på web

Denne modulen er ikke tilgjengelig for skolene
Timelister på web styres av regler for tid, stillingstyper og lønnarter

• Timeliste - kan kun brukes på ukedager mellom 7.00 og 20.00
• Overtid – velger rett sats avhengig av tidspunkt (hverdag, 

lørdag/søndag eller helligdag)
• Diff overtid – lik overtid, men utbetaler kun tillegget, timene 

avspaseres
• Timelønn pensjonist – kun tilgjengelig for ansatte med 

stillingstype PL og PT
• TFT – 177 timeliste med tillegg – denne skal kun brukes av ansatte 

på salgskontoret til Troms Fylkestrafikk. Skjemaet er ikke styrt av 
regler og utfyller må selv velge rett lønnart.

• Øvrige skjemaer er spesialtilpasset for tannhelse og TFT

• Alle timelønnsskjemaer må attesteres og anvises



Spesielle lønnarter for timelønn og overtid
Lønnart Brukes

320 Timelønn avt.sats m/pensj. Når det er avtalt fast sats for oppdraget og kun dersom den 
ansatte ikke har full stilling 

321 Timelønn avt.sats u/pensj. Når det er avtalt fast sats for oppdraget og dersom den ansatte 
har full stilling (100 %)

325 Timelønn ped. u/årsr. m/pensj. Når ped.ansatt utfører ikke ped.oppgaver og kun dersom den 
ansatte ikke har full stilling

326 Overtid ped. 50 % u/årsramme Når ped.ansatt utfører ikke ped.oppgaver og dersom den ansatte 
har full stilling (100 %) 

327 Timelønn ped. m/årsr. u/pensj. Når en ped. ansatt i full stilling (100 %) har vikartimer som ikke 
skal utløse overtid eller pensjon

328 Diff overtid 50% pedagogisk Når det kun skal utbetales differansen mellom timelønn og 
overtid. Krever årsramme.

329 Døgngodtgjøring SGS1010 Når ped.ansatt har vært på reise med elever og skal ha 
godtgjøring ihht SGS1010 – både fast tillegg og overtid



Trekk av lønn

• Lønnart 400 - trekk daglønn

• Lønnart 401 - trekk timelønn

• Lønnart 403 - trekk timelønn pedagogisk (med årsramme)

Disse lønnartene brukes når den ansatte skal trekkes for fravær som 
ikke skal redusere pensjonsgrunnlaget, eks. permisjoner uten lønn av 
kortere varighet (under 14 dager)

NB! Dersom det skal trekkes for timer som skal kompenseres av 
annen lønnsutbetaling (eks. miljøarbeider som har undervisning) så 
skal timene trekkes på lønnart 110 timelønn  og utbetales på lønnart
216 timelønn pedagogisk



Honorar

Lønnart 150 honorar 
• Honorar er en godtgjørelse for utøvelse av et oppdrag

• Honorar er IKKE lønn og det utløser ikke feriepenger eller pensjon 

• Må ikke brukes til refusjon av utgifter

Selvstendig næringsdrivende
• Denne type utbetaling skal som hovedregel utbetales over regnskap og ikke 

lønn

• Det stilles krav om dokumentasjon i form av faktura med 
organisasjonsnummer

• Dersom dokumentasjon ikke foreligger skal utbetalingen innberettes som 
inntekt over lønn



Pensjonistavlønning
• Pensjonistavlønning kan kun utbetales til personer som tar ut alderspensjon

• Pensjonistavlønning skal ikke avkorte pensjonsutbetaling uavhengig av hvor mye en tjener

• Pedagogisk pensjonistavlønning (lønnart 230)
• Satsen reguleres 1.1. hvert år, pr. 1.1.17 er den på kr. 196,-

• Utregning av faktisk timebetaling: satsen x 1400 / årsrammen i faget (eks 196 x 1400 / 847 = 323,97)

• Pensjonsavlønning andre (lønnart 130)
• Satsen reguleres av HTA og er fra 1.5.16 kr. 191,-

• For ikke pedagoger er det mulig med fast avlønning. 
• I disse tilfeller fastsettes årslønnen til satsen x 1950, p.t. kr. 372.450

• Stillingstype = PF, Lønnsramme = G/PM og lønnart 345

Dersom en pensjonist selv velger å få utbetalt ordinær lønn, har de selv plikt til å oppgi dette til 
pensjonskassen. 

• Til ansatte på 100% AFP skal det utbetales ordinær timelønn. 
Merk at disse kun kan tjene totalt kr. 15.000 i året, inkl. feriepenger, sensorhonorarer etc. uten at 
det får innvirkning på pensjonen. Totalbeløpet gjelder også for utbetalinger fra andre 
arbeidsgivere.



Konsekvenser av feil bruk av arter

• Bruk av timelønnsarter når den ansatte har 100% lønn
• Utløser pensjonstrekk – ikke bare fra den ansatte

• For medlemmer i KLP vil dette trekket bli justert kvartalsvis, men for medlemmer 
i SPK blir ikke trekket regulert og både de og vi innbetaler pensjonstrekk som 
ingen får glede av.

• Feil innberetning til pensjonskasse
• Til SPK har dette ført til feil innrapportering av stillingsprosent og årslønn

• Honorar i stedet for timelønn/overtid
• Honorar utløser ikke feriepenger

• Ordinær timelønn i stedet for pensjonistavlønning
• Avkorting av pensjon



Tillegg

• Lønnart 112 Personlig tillegg - fastlønns

• Lønnart 114 Hovedverneombud – tillegg med månedsbeløp

• Lønnart 115 Tillitsvalgt – tillegg med månedsbeløp

• Lønnart 116 Brannvernleder – tillegg med månedsbeløp

Dersom et tillegg eller høyere lønn som følge av fungering i annen 
stilling skal telles med i pensjonen i SPK, må den ansatte ha dette i 
minst to år.

• Lønnart 319 Stedfortredertillegg
• Utløser ikke pensjon

• Registreres med månedsbeløp 

• Kan utbetales som variabel



Utbetaling av feriedager ved slutt

• Restferie som ikke er avviklet før slutt skal utbetales etter de 
satser som de er trukket for
• Eks.: en lærer på 65 slutter 31.7. Har totalt 40 feriedager inneværende 

år. 10 av disse er overført fra tidligere år. 25 dager avvikles ihht
lærernes ferie og han står da igjen med 15 dager til utbetaling.

• I 2014 og 2015 var det også bare den faste lærerferien som ble 
avviklet. Restferien skal derfor utbetales med henholdsvis 5 dager 
satser fra 2014, 2015 og 2016

• Dersom den ansatte slutter med AFP er det viktig at dette gjøres opp 
på sluttoppgjøret i siste lønningsmåned.

• Utbetalinger senere (f.eks ved rydding av feriesaldoer ved nytt år) vil 
kunne medføre avkorting av pensjonsutbetalingen.



Refusjon av utlegg

• Lønnart 664 Utlegg 15 % 
• Skal kun benyttes for kjøp av mat til kantiner hvor det også er internat, samt til 

linjene for restaurant- og næringsmiddelfag (tjenest 52500). 

• Alle andre utlegg med 15 % mva skal registreres med lønnart 667 – utlegg uten mva. 

• Lønnart 668 Databriller – Skjema med godkjenning fra leder skal 
vedlegges – kan også registreres i Expense

• Innberetningsplikt 
Lønnart 710 Naturalytelse regning og 711Naturalytelse beløp
NB! Må konteres på konto i 10XXX serien

• Eksempler på lønnsinnberetningspliktige (og trekkpliktige) fordeler er: 

• Treningstøy, treningssko og utstyr som oppbevares hjemme 

• Trening dersom arbeidsgiver dekker personlig medlemskap, treningssamlinger og idrettskonkurranser 

• Bedriftsmedlemskap trening som dekkes, men hvor arbeidstakere kan trene individuelt 

• Arbeidstøy som ikke tilfredsstiller reglene om logo, uniform m.v. Gjelder både kjøp av arbeidstøy og utbetalt kompensasjon. 

• Gaver utover det som i forskrift til skatteloven er å anse som skattefritt (bagatellmessig verdi eller jubileumsgaver e.l. innen bestemte 
beløpsgrenser. Se fylkeskommunens retningslinjer for markeringer og tildeling av gaver) 

• Reiser som ikke har faglig relatert innhold 

• Dekning av behandling av forskjellige slag, som ikke kan refunderes av NAV 


