
 

Angi aktuelle lønnsarter: 

I Periodelønn legger du  inn 

lønnsart(er) for normal 

timelønn, standard lønnsart  

5-Timelønn. 

I Tilleggslønn legger du inn 

andre variable lønnsarter som 

skal med i OTP grunnlaget. 

F.eks. 10+15+50 

 

Visma Lønn   Utskriftssentral   FNO bransjestandard elektronisk 
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10,15,30,50,285 



 

Ansettelsesforhold 

1 Fast ansatt 

2 Vikar / midlertidig 

3 Ekstra / engasjement  

(person utelates) 

Avlønningsform 

1 Fast lønnet  (F) 

2 Timelønnet  (T) 

3 Provisjonslønnet  (P) 

Arbeidsstatus   (Status) 

0 Aktiv   (A) 

1 Sluttet    (blank) *  

2 Syk u/lønn (S) 

3 Syk (S) 

4 Perm  (LP) 

5 Perm u/lønn  (AP) 

6 Permittert (P) 

 

Ansattregisteret – mest aktuelle felter (pensjon) 

”Pensjonsinnberettes” er avgjørende felt, standard hake på alle        

(gyldig fødselsnummer må være angitt) 

Årslønn (i 100% stilling) 

Årslønn rapporteres 

hensyntatt  stillingsbrøk  

* Måneden etter slutt rapporteres sluttdato. Deretter ansatt  borte fra fil 



 

  Utskrift av pensjonsrapport  (filen speiler rapporten): 

Årslønn er hensyn tatt ansattes stillingsbrøk. 

Periode- og tilleggslønn er tillagt fremtidig feriepenger av det samme (normalt 12%) 

Timelønnede legges ut uten stillingsbrøk, men med antall timer 

Fastlønnede kan legges ut både med årslønn og periodelønn og/eller tilleggslønn (om bedriften ønsker det) 



Tips: 

 

Periodelønn – er fastlønn en del av det?  

Nei, du skal IKKE angi lønnsarten for fastlønn i feltet “Periodelønn”.  Visma Lønn vil ikke godta det, så 

for så vidt ikke mulig å gjøre feil  

 

 

Ansatte som har sluttet 

Du skal IKKE gjøre noe spesielt med ansatte som slutter. Kun angi “arbeidsstatus” sluttet og sluttdato. 

Ansatte som har sluttet (angitt sluttet dato, arbeidsstatus bør også settes sluttet – av andre årsaker) rapporteres sluttet i måneden etter de har sluttet! Etter 

det, vil ikke personen komme med i filen flere ganger. 

NB! Om du lager pensjons fil 2 ganger for samme periode, vil 

sluttet person andre gang IKKE komme med i filen (systemet 

tror alt personen er utmeldt). 

Om du har behov for å lage fil for andre gang for samme 

periode, må du vedr. sluttede ansatte sette hake i feltet 

“Utmelding medlemskap pensjon” (fjernes ved utmelding). 

Du skal IKKE fjerne hake for “Pensjonsinnberettes” på den ansatte!!!   Gjør du det, vil personen bli utelatt fra i filen (selv om lønn er mottatt i aktuell 

måned). 

Det er kurant å angi sluttdato tilbake i tid (f.eks for 70 dager siden), personen blir rapportert vanlig helt frem til perioden etter angitt sluttdato.  

10,15,50 

 


