
Velkommen til årets 
vårkonferanse Lønn og Personal 
på Farris Bad

Program 8. - 10. juni 2016

Business skal være pleasure.
for brukere av Huldt & Lillevik Lønn og Visma Lønn



Onsdag 8. juni
11.00 Registrering

11.30  Lunsj

12.30 Åpning

12.45 Plenum: Nyheter og endringer i 2016
• Bilgodtgjørelse - ny trekkfri sats for 2016 og avgrensning yrkesreise/arbeidsreise

• Nye regler firmabil og yrkesbiler

• Statens særavtale for reiser i utlandet - ny avtale for de neste to årene fra 1/1-16

• Endret innrapporteringsgrense for skattefrie organisasjoner

• Korreksjon i forbindelse med a-ordningen, tilbakebetaling forskuddstrekk, endring i 

skattebetalingsloven

• Nye regler i arbeidsmiljøloven - konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler

• Alder i arbeidslivet - mulighet for lavere aldersgrense enn arbeidsmiljølovens 72 år?  

• Forslag til endring av reglene for fastsetting av grunnlaget for beregning av sykepenger 

mv.

• Høring om forslag til endring i reglene om rett til pleiepenger ved sykt barn

13.30  Pause

13.45 Plenum: Nyheter og endringer i 2016 (fortsetter)

14.30 Pause m/ innsjekk

15.00 Parallellsesjoner: Lønn - Nyheter/ nyttige tips/ jobb smartere

  Vi viser deg smarte funksjoner, nyttige tips og hjelper deg å jobbe enda mer effektivt i ditt   

  lønnssystem.

A: Huldt & Lillevik Lønn B: Visma Lønn

• Bilgodtgjørelse (Visma.net Expense, el-bil)

• Yrkesbil

• Bilgodtgjørelse (Visma.net Expense, el-bil)

• Yrkesbil

16.00 Avslutning

18.00 Skjærgårdsidyll (utflukt)



Torsdag 9. juni
09.00 Plenum: Sykepenger i arbeidsgiverperioden

• Opptjeningstid

• Beregning av arbeidsgiverperioden - når er det ny arbeidsgiverperiode?

• Hyppige fravær - hvordan påvirker dette arbeidsgiverperioden?

• Dokumentasjon av fravær

09.45  Pause

10.00 Plenum: Oppfølging av sykemeldte
• Hvorfor må man følge opp sykemeldte?

• Arbeidsgivers plikter, oppfølgingsplan og dialogmøter

• Krav til arbeidsrelatert aktivitet

• Arbeidstakers medvirkningsplikt

10.45 Pause

11.00 Plenum: Reiseoppgjør - arbeidsgivers dekning av ansattes 

  utgifter til mat
• Kan arbeidstaker kreve utgifter til mat dekket på alle typer reise for arbeidsgiver?

• Regler for trekkfri utbetaling av diett

• Regler for trekkfri refusjon av utgifter til mat

• Hva er lurt for arbeidsgiver å tenke på i valget mellom refusjon og diett?

11.45 Pause

12.00 Plenum: Skattefrie naturalytelser 
• Hvilke frynsegoder kan arbeidstaker få skattefritt av arbeidsgiver?

• Vi ser på regler og rammer for skattefrie naturalytelser (gaver, helsetjenester o.l.)

13.00  Lunsj

14.00 Parallellsesjoner: Lønn - Fraværsregistrering

A: Huldt & Lillevik Lønn B: Visma Lønn

• Fraværskoder

• Fraværsregistrering

• Inntekts- og trekkopplysningsskjema til NAV

• Fraværsrapporter

• A-melding, permisjoner / permittering

• Fraværskoder

• Fraværsregistrering

• Inntekts- og trekkopplysningsskjema til NAV

• Fraværsrapporter

• A-melding, permisjoner/ permittering



14.45 Pause 

15.00 Parallellsesjoner: Lønn - Jobb smartere med lønnsarter

  Lønnsarter er selve kjernen i et lønnssystem. Det er lønnsartene som styrer beregning    

  av feriepenger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk og selve lønnsinnberetningen.

A: Huldt & Lillevik Lønn B: Visma Lønn

• Kobling mot a-ordningen

• Kobling mot lønnsarter

• Endring av lønnsarter

• Kobling mot a-ordningen

• Kobling mot lønnsarter

• Endring av lønnsarter

• Feil i a-meldingen - ugyldig kombinasjoner av 

opplysninger  

A: Huldt & Lillevik Lønn B: Visma Lønn

• Arbeidsforhold 

• Rapporter for avstemming av a-melding

• Feil i a-meldingen - gjennomgang av kjente 

feilmeldinger

• Oppstartsverdier

• A-melding korreksjoner

• Arbeidsforhold

• Rapporter for avstemming av a-melding

• A-melding korreksjoner

15.45 Pause

16.00 Parallellsesjoner: Lønn - A-melding
  Vi deler våre erfaringer med a-ordningen så langt.

17.00 Avslutning

20.00 Festmiddag



Fredag 10. juni
09.00 Parallellsesjoner: Lønn - Ferie (en praktisk gjennomgang)
  En praktisk gjennomgang av hvordan du behandler feriepenger i ditt lønnssystem.

A: Huldt & Lillevik Lønn B: Visma Lønn

• Hvilke felter har betydning?

• Hvilke lønnnsarter skal jeg bruke?

• Feriepengeliste

• Generering av feriepenger

• Registrering/ korrigering av feriepenger

• Forskudd på feriepenger

• Sluttoppgjør

• Registrering av feriepenger

• Hvilke felter har betydning?

• Hvilke lønnnsarter skal jeg bruke?

• Feriepengeliste

• Generering av feriepenger

• Registrering/ korrigering av feriepenger

• Forskudd på feriepenger

• Sluttoppgjør

• Registrering av feriepenger

10.00 Pause m/ utsjekk

10.30 Plenum: Ferie
• Gjennomgang av hovedreglene i ferieloven/ avtalefestet ferie

• Hvilke ytelser skal det beregnes feriepenger av?

• Utbetaling av feriepenger, hvordan gjøres dette i praksis? En gang i året eller i 

forbindelse med avvikling av ferie? Er det forskjell på timelønnede og de som har 

fastlønn?

• Trekkfritak ved utbetaling av feriepenger, naturalytelser og overtid

11.00 Lunsj

12.30 Hjemreise



Lurer du på noe?
Kontakt kursavdelingen på telefon 09102 eller send en e-post til kurs@visma.no.

Praktisk informasjon

Etterutdanning

Hvem passer konferansen for?
Lønnsmedarbeider og lønnsansvarlig med 

lønnssystemene Huldt & Lillevik Lønn og Visma 

Lønn. 

Veien til Farris Bad?
Adressse: Fritzøe Brygge 2, 3264 Larvik.

Se kart.

Ved å delta får du:
• Påfyll både i lønnsfaget og for kropp og sjel

• Faglig oppdatering av høy kvalitet på 

lønnssystem og regelverk innen lønn, skatt 

og HR

• Inspirasjon i en travel hverdag

• Tid sammen med våre dyktige konsulenter

• Møt hyggelige kolleger fra andre bedrifter

• Sosialt samvær i hyggelige omgivelser

• Mulighet for ekslusivt spa

Påmeldingsfrist
Innen 15. april. Påmelding er bindende.

Emne Regnskapsfører Revisor

Nyheter og endringer i 2016
2 timer skatt/ avgiftsrett 

1 time rettslære

1 time skatterett

1 time annet

Sykepenger i arbeidsgiverperioden 1 time rettslære 1 time annet 

Oppfølging av sykemeldte 1 time rettslære 1 time annet 

Reiseoppgjør 1 time skatterett 1 time avgiftsrett

Skattefrie naturalytelser 1 time skatt/ avgiftsrett 1 time skatterett

Ferie 1 time rettslære 1 time annet 

Huldt & Lillevik Lønn 4 timer annet 4 timer annet

Visma Lønn 4 timer annet 4 timer annet

Pris
Kr 11.800 ,- inkl. helpensjon. 

Varighet
Onsdag 8. juni til fredag 10. juni. 
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