
 

 

Workshop IHR bilagslønn 13. og 21. oktober 
 

Gruppen fikk følgende oppgaver på Workshop 13.10.11: 
  
1. Definer  hoved bilagstyper ved  UiO. List opp alle typer av bilagslønn. Skriv disse på gule lapper. 

Svar finnes i kolonne ‘’gruppert bilagstype’’ og ‘’Underområde’’ i  tabellen under. 
2. List utfordringer  dere opplever med bilagslønn. Skriv disse på røde lapper. Svar finnes i kolonnen 

‘’utfordringer’’ og i tabell over generelle  utfordringer. 
 
Gruppen fikk følgende oppgaver på workshop 21.10.11: 

1. Sorter  bilagstyper i kolonne underområdet i følgende grupperinger:  
a.  Time - Hjelpelærer prosess markert rødt 
b. De som inngår i honorarprosess i tillegg til timelønn marker blått 
c. Undergrupper(u) Det vil si ikke hovedtyper av bilagslønn 
d. De som gjenstår, Ikke markert i det hele tatt ,inngår i ”planke timelønn” 

 

2. Definer hovedprosesser på timelønn HTA. Følgende grupper ble definert av gruppenene: 

 

1. Planke timelønn 

2. Time – Hjelpelærerere 

3. Bedømmelseskomiteer 

 

3. Definer prosesser for  honorar. Følgende typer ble definert av gruppen 

1. Styrehonorar 
2. Komitè 
3. Underholdning 
4. Gjesteforelesere 
5. Opponenter 
6. Lønn av utenlandske medarbeidere prosjekt utland (Jus) 

 

4. Tabell over deltakere, deres roller og tilhørighet finnes nederst i dokumentet. 



Gruppert 
Bilagstype 

Underområde Utfordringer Kommentar/sp
m 

 

Vanlig timelønn 
HTA 

Prosjektmedarbeidere 
Studentvakter, skranke, bibliotek 
Resepsjon, butikk 
Museumsvakter 
Gjesteforelesere 
Feltarbeid 
Jus buss 
Hjelpe – timelærere 
Student IT 
Dyrestall – Helgevakt 
Lønn av utlandske statsborgere i 
utland (u) 
Overtid timelønnete (u) 
Emeritus (u) 
Radiografer 
Housten (Usit) 
Vit.ass 
Medlemmer av 
bedømmingskomiteer 
Bedømmelsekomite opprykk 
Bruk av tverrfaglig kompetanse (u) 
Medveiledere 
Sensorer 
Studenttretere 
Ekstrahjelp (u) 
Eksamensadministrasjon, logistikk 
LAB. Analyse 

-Kontrakt må inngås før 
arbeid starter. 
 
-Mangler tydelig 
kontraksmal i forhold til 
timelærere. 
 
-Timelærere har problemer 
med å fordele timeantallet 
på måneder. Eks 
pensjonsregler. 
-Timekortene (listene) 
-”Fikser”timeantall for å få 
sum til å stemme. Klare 
instrukser OPA 
-Bruk av tverrfaglig komp. 
Problem når en person har 
100% stilling (fast). 
Overtiddyrt, tar lang tid. 
-Utenlandske statsborgere 
uten personnummer. 
 

  

Vanlig timelønn 
ikke HTA 

Tokt tillegg (u) 
Lønn av utlandske statsborgere i 
utland 
Emeritus 
Timelønn praksis veiledning (u) 
Kompetanseoverføring utenlanske 
eksperter (u) 
Sensorer (u) 

-Emeritus jobber ved andre 
statlige foretak.  UiO, andre 
universiteter eller 
internasjonalt dersom de 
er i SPK. 
 

  

Pensjonister Emeritus  Emeritus/pensjonist (se 
over) 

Timelønnet 
egen avtale 

 

Eksamensvakter   Timelønnet 
egen avtale 

 

Honorar Styrehonorar 
Komitè 
Underholdning 
Gjesteforelesere 
Rollespill i undervisning 
Opponenter 
Lønn av utenlandske 
medarbeidere prosjekt utland(Jus) 

Kontraktsmal honorarer Fast pris  

Studentstipend Stipend utland Håndtering av skatt (pliktig 
eller ikke) 

Fast pris  



Generelle utfordringer som gjelder alle 

1 Ref røde lapper Standardprosedyre for 
innhenting av opplysninger 
for eksterne 

  

2 Ref røde lapper Personal og økonomi må 
ha tilgang til å se oom den 
bilagslønnede er intern 
eller ekstern 

  

3 Ref røde lapper Må ha oppfylt 
arbeidsplikten på lokalt 
sted for å få oppdrag andre 
enheter 

  

4 Ref røde lapper Lønningsseksjonen burde 
sende tilbakemelding 
epost, tlf istedenfor papir 

  

5 Ref røde lapper Beregne satser for møte 
honorarer i forhold til C 
tabell. Regnestykke i 
avtale- 

  

6 Ref røde lapper Avtaleinngåelse. Fullmakt, 
kompetanse og andre 
relevante forhold HMS 

  

7 Ref røde lapper Intern kompetansenivå 
lokal enhet, OPA 

  

8 Ref røde lapper Arkivering   

9 Ref røde lapper Hvem gjør hva. 
Arbeidsldeling. Store 
forskjeller 

  

10 Ref røde lapper Fiktivt timeantall. Feil 
timeregnskap 

  

11 Ref røde lapper SKO?   

12 Ref røde lapper Ulik praksis på lønn 
avhengig av saksbehandler 

  

13 Ref røde lapper Sen retur av bilag lønn, sen 
utbetaling 

  

14 Ref røde lapper Manuell signering av listen, 
tar lang tid. Frister 

  

15 Ref røde lapper Mye papir. Fare for borte i 
flyten. Kopiering 

  

16 Ref røde lapper Lang tid fra arbeid til 
utbetaling (Nov, des) 

  

17 Ref røde lapper Kontaktperson/tlf på 
returbilag fra lønn 

  

18 Ref røde lapper Definere forskjell på 
honorar og bilagslønn 

  

19 Ref røde lapper Engelsk versjon av 
standardkontrakter 

  

20 Ref røde lapper Varierende rutiner ved 
kontraktinngåelse 

  

21 Ref røde lapper Etablere avtaler ved 
enkeltstående oppdrag i 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forkant  

22 Ref røde lapper Lønnstrinnsfastsetting   

24 Ref røde lapper Ting endrer seg hele tiden. 
Rutine for endringer, 
informasjonsflyt 

  

25 Ref røde lapper Utenlandske 
gjesteforelesere, forskere. 

  

26 Ref røde lapper Ekspert bistand fra UiO 
sentralt. Hvem kan hva? 

  

     

Out of scope for IHR Bilagslønn prosjektet 

Honorar 
selvstendig 
næringsdrive 

  Hva er 
definisjon av 
selvstendig 
næringsdrivend
e? Uenighet om 
at denne ikke 
skal igjennom 
lønnen. Mye 
problemer 
rundt denne. 

 

Kompensasjons 
tillegg reise 
eksterne 

  Reiseregning  

Felttillegg faste 
ansatte 

    

Kompensasjons 
tillegg faste 
ansatte 

    

Overtid faste 
ansatte 

  Beredskap etc  

Drivhus, 
vanningsvakt 

 Fast lønn. Alle tillegg 
mertid, overtid og 
kontering av disse. 
Feriedager. 

  

     



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltager  Rolle 

HF  Lena Kristin Andresen  

Mari Corell  

Hillary Chaffey 

Økonimikonsulent, lønnskontroller 

Forskningskonsulent (kontrakt, bilagslønn til 

bedømmelse PHD) 

Sykefravær, timefravær, bilagslønn.  

SV  Ole Jørgen Skippervold 

Jannike Hegdal Nilssen 

Aud Jorunn Sandal  

Økonomistyring 

Studiekonsulent, superbruker 

Personalkonsulent 

MN  Jan Ingar Johnsen 

Petter Gøde Hovind  

økonomikonsulent 

Kontorsjef, Kontraktinngåelser eksternt etc. 

Medfak  Espen Lyng Andersen  

Trude Abelsen 

Controller økonomi 

Økonomileder 

Jus  Anne Kaalrasten  

Anne-Brit Strandset  

Økonomikonsulent 

Studiekonsulent 

UV  Anne Turid Hågå   Rådgiver, tidliger kontorsjef 

NHM  Hedda Ugletveit  Personalleder 

KHM  Vibeke Graatrud  Personalkonsulent, økonomi 

OD  Linda Valtyrson  Økonomi leder 

UB  Anne Båum  Personalkonsulent/økonomikonsulent 

USIT  Tove Karlsen  Personalkonsulent/økonomikonsulent 


