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Visma - HRM
• Stillingsbildet
• Organisasjonskartet
• Roller og oppgaver

Stillingsbildet
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Hovedstilling / Stillings-id
Pr. dato
Stillings pros. /
Ansettelsespros.
Tabell
Stillingstype
Stilling / Off. kode
Ansatt fra / til
Enhet
Overordnet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stillingskat.
Off.min.lønn
Tillegg
Årslønn
Ansiennitet
Opprykk
Funksjonstillegg
Kontering
Permisjon

Hovedstilling
Ansatt nr

•
•
•
•

Navn

Aktive still. - Viser antall stillinger en ansatt har. Disse kan være på
forskjellige enheter og du vil kun få se de som er på egne enheter
Hovedstilling – den stillingen som har høyest fast lønnsutbetaling
Utgjør – viser hvor stor del av total tilsetting hovedstillingen utgjør
Pensjon – viser pensjonskasse den ansatte er knyttet til
• 1 = SPK
• 10 = KLP
• Blank = ingen pensjonskasse

Stillingsinformasjon

•

Pr. dato – ny hver gang det skjer en endring på stillingen (endret lønn, sti.%, st.kode etc)

•

Stillings pros. – gjennspeiler lønnsprosenten

•

Ansettelsespros. – skal kun være fylt ut på fast ansatte

•

Tabell – Bestemmer hvilket kapittel i HTA stillingen er knyttet til (40xx = kap 4, 30 = kap 3, 50 = kap 5 og 60 uten tariff)

•

Stillingstype – varianter av fast ansatte, vikarer, timelønnet, godtgjørelse og sluttet)

•

Stilling / Off. kode – tabellen avgjør hvilke stillinger som er tilgjengelig.
•

Stilling har et nummer som er unikt for TFK. Off.kode viser til stillingskode i HTA. (liste over stillinger i TFK finnes på intranett)

•

Ansatt fra – Viser dato for tilsetting i aktuell stilling. Hvis stillingstype eller kode endres skal denne dato også endres

•

Enhet – Avdeling den ansatte hører til

•

Overordnet – Viser leder med personalansvar

Lønnsopplysninger

•
•
•

•
•
•
•

Stillingskat. – Fastlønnet, timelønn, godtgjørelse, folkevalgt – Rapporteres på A-meldingen
Off.min.lønn – Minstelønn i hht HTA for kap 4. (vil være tom for tabell 30, 50 og 60)
Tillegg – Tillegg gitt i lokale forhandlinger. Fremkommer også beløp her hvis det er avtalt lønn
etter annen ramme enn stillingen tilsier. Her bør Lønnsramme korrigeres for å sikre rett opprykk /
sentralt tillegg
Grunnlønn / Årslønn – skal være lik
Ansiennitet – må legges inn på alle i kap 4.
Dato opprykk / Neste m.lønn – Viser når neste opprykk vil kommer og hva neste minstelønn blir.
Funksjonstillegg – Årsbeløp legges her, men det må i tillegg legges inn lønnslinjer

Kontering

Disse feltene styrer kontering av lønn, avsetninger og reiseutgifter
•
•
•
•

Konto – Dette feltet skal alltid være tomt
Tjeneste – Tjenesten der hovedvekten av lønna skal konteres
Ansvar – Ansvar lønnen skal konteres på
Prosjekt – Skal kun brukes dersom alt av kostnader på ansatte skal
konteres her

Andre opplysninger - Permisjon

Melding om endringer
• Endring av stillingsprosenter / innmelding pensjonskasse
• For ansatte som får utbetalt uførepensjon fra pensjonskasse (spesielt
SPK) er det viktig at endringer av lønnsprosenten meldes inn før
lønnsutbetaling for måneden endringen gjelder for
• Dersom endring meldes i etterkant vil rapportering til SPK bli feil og
den ansatte vil få utbetalt feil pensjon som igjen kan resultere i
etterkrav

• Arbeidsforhold rapporteres til AA-registeret via A-melding
• Ikke avsluttede eller feile arbeidsforhold kan bl.a. medføre at vi får
pålegg om lønnstrekk som vi ikke kan utføre

Hvorfor maser vi om organisasjonsstukturen?
• Knytning til enhet skal gi informasjon om hvem som er leder
med personalansvar
• Videre gir det denne lederen tilgang til informasjon om sine
ansatte
• Tilsetting, lønn, permisjoner, kompetanse, pårørende, fravær

• Enhet styrer saksgang for reiseregninger, timelister fravær og
feireregistreringer
• Sender info til AD som styrer diverse tilganger og info til
signaturer i outlook.

Eksempler på orgstrukturen i Visma

Roller og oppgaver
Rolle:
• Tildeles ledere og gir tilgang til
«Mine ansatte» på web og etter
hvert også til ny moduler som blir
innført
Oppgave:
• Attestering og anvisning av
reiseregninger
• Attestering og anvisning av
timelønn, fravær og ferie fra Web
• Registrering og anvisning av
elektroniske personalmeldinger
• Sekretær – kan registrere fravær og
ferie for andre

