Refusjoner fra NAV SAP fraværsmodul
Denne veilederen er overført fra DSS, og ble sist oppdatert mai 2015.
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1 Generelt om SAP fraværsmodul
•

Alt refusjonsberettiget fravær blir fortløpende registrert og behandlet i SAP HR av DFØ

•

Det er kun sykemeldingenes D-del som behandles og arkiveres av DFØ. D-delen utgjør
kravet mot NAV.

•

Det beregnes refusjonskrav av oppdaterte opplysninger i lønnssystemet.

•

Inntektsopplysningsskjema og andre kravblanketter hentes ferdig utfylt fra SAP HR.
Inntektsskjema for foreldrepermisjoner genereres når permisjonen er registrert i SAP.

•

Krav med dokumentasjon sendes NAV. Mottatt refusjon kontrolleres og følges opp.
Refusjonskrav utbetales opp til tre måneder før den måneden kravet ble satt frem. Eks:
frist for å sende refusjonskrav til NAV for mars utløper i juni. I mars kan refusjon søkes fra
desember foregående år.

•

NAV har lang behandlingstid; det kan gå 3-4 måneder før et krav blir refundert, men
normalt går det ca to måneder.

•

Detaljer om sykefravær, sendte krav og mottatte beløp finnes i SAP.

•

Det registrerte fraværet kan leses pr ansatt i infotype 2001.

•

Fremmøte leses i infotype 2002. Oversikt over registrert tid og fleksitid hentes ut med
rapporten YHR_TIDSLIPP.

•

Stillingsprosent og lønn leses i infotype 0008. Arbeidstid leses i infotype 0007.

•

Fritak ved kronisk sykdom hos ansatte eller ansattes barn leses i infotype 0028.

•

Kvote for omsorgsdager (sykt barn) leses i infotype 2006. Registrert familie og barn leses i
infotype 0021.

•

Mottatt beløp fra NAV leses pr ansatt i infotype 0014. Her hentes også informasjon om
periode for refusjonsutbetalingen.

•

Oversikt over ansatte med trygdevedtak: YHR_VEDTAK

•

Med refusjonsmodulen opprettes krav på balansekonti i SAP slik at avsetninger og
historiske oversikter kan tas ut.
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2 Refusjonsgivende fravær som håndteres i SAP
Fraværstype

Dokumentasjon

Merk

NAV
refusjon

Sykmelding

Blankett del D

Egenerklæringen må fylles
ut og undertegnes

Etter 16
dager (AGP)

Sykmelding/egenmelding
kronisk sykdom,
svangerskapsrelatert

Kopi av NAV vedtak
ved 1. gangs
registrering.
Blankett del D/
Egenmelding

Kravblankett sendes HR for
underskrift av ansatt.

Fra og med
1. dag

Søknadsskjema

Sendes i retur for
underskrift med
kravblankett og
inntektsskjema.

Vedtak
(for inntil 3
mnd før)

Ved ny søknad:

Kronisk syk: NAV
08-20.05
Svangerskap: NAV 0820.20

Pleiepenger

Legeerklæring del 4

F.o.m 8. dag,
f.o.m 1.
dag v/
alvorlig
sykdom

Opplæringspenger

Innvilget godkjent
opplæring

Fra 1. dag

Foreldrepermisjoner

Permisjonsbrev
sendes DFØ Lønn
NAV-vedtak
ettersendes

Melding om endring
av permisjon sendes
DFØ Lønn
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Må inneholde:
• Dekningsgrad
• Dato for start og
slutt permisjon
• Opplysninger om
ferie
(21 dager/ overført
ferie)
• Eventuell
gradering/
utsettelse

47/57uker
(100 %/
80%)

Meld fra om endringer:
• Fødsel før termin
• Ferie
• Arbeid heltid/
deltid

Utsettelse
eller
forkortet
permisjon

10 uker
fedrekvote

Omsorgspenger,
utvidet kvote sykt barn

Kopi av NAV vedtak
Gi melding dersom
en ansatt har:
• 3 barn eller
flere u/12 år
• Er aleneforsørger

Opplysninger om barn må
registreres i
personalportalen for å få
kvote

Fra 11. dag

3 Oversikt over sykefravær

Rapporten YHR_FRAV gir oversikt over alt fravær.
Rapporten kan brukes til å kontrollere en enkelt ansatt, flere ansatte eller hele virksomheten.
Perioden man ønsker å kontrollere kan stilles til en nøyaktig periode, eller man kan benytte de
ferdige innstillingene inneværende måned, inneværende år, frem til i dag osv.
Rapporten finnes slik fra startmenyen i SAP:

Man kan stille inn rapportkriteriene manuelt, eller bruke en variant. Vi anbefaler variant
CUS&OPAL02– Sykemelding + egenmelding HIÅ
Denne rapporten gir oversikt over egenmeldt og legemeldt sykefravær i valgfri periode.
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(Ansattnavn vil fremgå av rapporten, her skjult).

6

4 Rapport maksdatoer
Maksdato for utbetaling av sykepenger fra NAV oppdateres automatisk hver måned i forbindelse
med innlesning av K 27 -filen fra NAV. Maksdatoer leses i IT 0041.
Maksdatorapporten gir en oversikt over alle ansatte med maksdato i en gitt periode.
Rapport YHR_MAKSDATO

Velg personalområde (91xx eller 92xx).
Gå til Programutvalg og skriv inn start og slutt for perioden du ønsker å kontrollere. Kontroller
gjerne et par måneder frem i tid.

Rapporten kan knyttes sammen med kontroll ved rapport Terminovervåkning IT 0019,
"foreldreperm slutt".
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5 Oppfølging av refusjonskrav mot NAV
Oversikt over sendte refusjonskrav og mottatte refusjonsbeløp vises i rapporten
PC00_M20_RMB_RECON som oppdateres etter hovedlønnskjøringene. Rapporten viser krav
som er sendt, beregnet refusjon og faktisk mottatt beløp.
Rapporten brukes til kontroll og oppfølging av utesteånde krav mot NAV. Den kan også brukes for
en totaloversikt over krav sendt og mottatt for virksomheten.
Eventuelle differansebeløp utlignes i SAP. Ved utligning opprettes en post i informasjonstype 0015,
som posteres på Debitor NAV og gjennomgangskonti (debet/kredit avhengig av om kravet skal
skrives opp eller ned). Nedskrevne krav forklares i kommentarfeltet i rapporten.

Refusjonsavstemmingsrapport
Velg rapport:
PC00_M20_RMB_RECON

Velg firmakode (91xx eller 92xx)
Under Periode velg "frem til i dag” eller "annen periode" og skriv inn start og slutt for perioden
som skal kontrolleres.
For virksomheter som er nye i SAP, kan man velge "vis alle" for å se hele historikken. Større
virksomheter og/eller har vært lenge i SAP, bør avgrense rapporten til "ikke vis løste krav".
Avgrenser man rapporten til en enkelt ansatt, kan det være nyttig å se hele historikken.
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Merk at det har vært og vil være enkelte systemtekniske avvik i SAP mellom krav og mottak fra
NAV som ikke berører selve mottaket.

Merk:
Kontroll må skje etter lønnskjøring og vil inkludere refusjoner mottatt inneværende måned, for
forrige måned. Eks: refusjoner som gjelder februar vil tidligst kunne leses i rapporten etter ca 10.
mars.
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(Navn og fødselsnummer vil også vises i rapporten, her skjult).
Krav med status rødt lys har avvik mellom sendt krav og mottatt refusjon. Krav med status grønt
lys er oppgjorte refusjonskrav.
Dersom kommentarfeltet (siste kolonne) er merket med blå pil, ligger det ytterligere
opplysninger om saken her.
Alle krav med differanse over avtalt grensebeløp følges opp av Tid og fraværsteamet. Avskrevne
refusjoner har normalt en forklarende kommentar, dersom det ikke dreier seg som små
differansebeløp.
Kolonnene "Fravær" og "Detaljer" i RECON-rapporten inneholder mer detaljerte opplysninger.
Ved å dobbeltklikke på ikonene vil informasjon om fraværstype, lønnarter og perioder vises.
Fravær:

Detaljer krav:

Lønnarter for krav og arbeidsgiverperiode:
/ 862 Omsorgspermisjon (foreldrepenger)
/ 864 Sykefravær
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Detaljer mottatt:

Lønnarter for refusjoner fra NAV:
/ 872 Refusjon omsorgsperm (foreldrepenger)
/ 874 Refusjon sykefravær
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6 Refusjoner fra NAV: Oppgjørsrapport - K27 lister
•

NAV utbetaler refusjoner i begynnelsen av hver måned. Utbetalingen skjer første virkedag,
oppgjørsrapporten K27 foreligger på Altinn.no senest 3. virkedag i måneden.

•

Behandlingstiden er ca. 3 måneder for sykefravær. For fravær innenfor
arbeidsgiverperioden er behandlingstiden ca. 6 måneder i Oslo-området.

•

Foreldrepermisjoner refunderes normalt månedsvis, etter en oppstartsperiode på 2 til 3
måneder.

•

Tid- og fraværsteamet henter ut rapportene og overfører filene elektronisk til SAP. Listene
blir kontrollert for eventuelle feil før innlesningen.

•

Ved innlesing av K27 i SAP blir utbetalingene fra NAV inntektsført.

•

De ulike postene i K27-rapporten kan etter innlesningene leses i SAP. RECON-rapporten
kan benyttes til dette, eller man kan lese detaljer om innlesingen og utbetalingen på den
enkelte ansatte i infotype 0014.

Bilde i SAP, infotype 0014:

OREF = Refusjon av sykepenger og foreldrepenger.
OREF reduserer automatisk grunnlaget for AGA.
VREF = Refusjon av feriepenger av sykepenger og foreldrepenger, i infotype 0015
Ved hovedlønnskjøringen overføres refusjonene til Agresso og fordeles på de ulike gjennomgangsog inntektskontiene.

7 Kontering og avstemming i SAP FI og regnskap (Agresso)
Oversikt over konterte krav og innbetalte beløp fra NAV kan leses i SAP etter
hovedlønnskjøringen.
Rapport: PCP0
Inneholder konteringsdata fra lønnskjøringene i SAP HR

Linje 1: Artskontobilag (lønnsjournal)
Linje 2: Kreditorbilag (utbetalingsrestkontroen)
Linje 3: Debitorbilag (restkontro vedr. NAV = genererte krav; går mot Debitor NAV i SAP) Alle
tre linjene til sammen balanserer og skal gi kr 0,- i saldo.

Konterte krav:
Konterte krav pr lønnskjøring: Rapport PCP0 – Vis konteringskjøringer

Her vises kun genererte krav, linje 3 i PCP0. Konto 21 NAV er Debitor NAV 1571.

(Navn og ansattnr vil fremgå, her skjult.)
Her vises alle tre linjene i PCP0. Gjennomgangskontiene har samme artskontonummer som i
Agresso.
Konterte krav over flere lønnskjøringer: benytt rapport YHR_PCP0.

Konterte krav pr ansatt: Rapport PC00_M99_CTWR – rapport for lønnarter. Variant Cus&opal8K

Spørringer i CTWR kommer uten kontering; PCP0 har kontering.
Innbetalt beløp fra NAV:
Rapport PC00_M99_CWTR – rapport for lønnarter. Variant Cus&opal82 (for feriepenger
Cus&opal8V)

Dette beløpet kan kontrolleres mot hva som er utbetalt fra NAV iflg. K27-rapporten:

For å hente informasjon om utbetaling fra NAV før lønnskjøring og inntektsføring i Agresso, kan
man ta ut en rapport over DZ-filer i SAP. DZ-filer er cremulfiler fra banken, som leses inn i
sentralsystemet av DFØ natten etter at de er mottatt på konto.

Rapport FL5BN:

Rapporten gir utbetalinger pr NAV-kontor, ikke på ansattnivå.
I FBL5N-rapporten kontrollerer Tid og fravær om det har kommet inn andre beløp enn
refusjonsbeløpene på K27-rapportene (tilretteleggingstilskudd, reisetilskudd) på konto. Beløp
som ikke er refusjon av sykefravær/foreldrepermisjon, føres ut av 1571 og til andre konti.
Omposteringer i SAP og Agresso:
DFØ Lønn har gode rutiner på å fange opp og korrigere poster som vil få feil kontering før
lønnskjøring i SAP. Det er likevel en utfordring med posteringer med ugyldige konteringselementer
som først kan leses etter lønnskjøring. SAP rekalkulerer enkelte beregninger bakover i tid, og disse
kommer over til regnskapssystemet med gammel kontering. Disse kan ikke fanges opp før
lønnskjøringene og havner på feilkonto. Feilposter blir korrigert i SAP og da dannes motposter til
feilkonto med ugyldig kontering og poster til aktuell konto med korrekt kontering.
Dette skjer etter innlesing av neste hovedlønnskjøring.
Poster med ugyldig kontering:
Poster med ugyldig kontering vil komme av rekalkuleringer eller mottak av refusjoner i SAP for
passerte perioder. Fordi SAP er datostyrt benyttes da automatisk gamle konteringselementer. De
aktuelle postene vil da havne på feilkonto. For å korrigere dette må beløpene posteres ut fra
feilkontoen igjen. Dette gjøres ved at det dannes en postering med motsatt verdi (debet/kredit)
med samme, ugyldige kontering. Dette er altså ikke en feil, og det er ikke behov for at
regnskapsmedarbeidere i de ulike virksomhetene kontrollerer dette. DFØ lønn og regnskap trenger
ikke å underrettes om forekomster av ugyldig kontering. Disse havner på feilkonto og korrigeres
fortløpende.

Refusjonsløsningen i SAP – hvordan filene posteres i Agresso:

•
•

Debitor NAV 1571 avstemmes mot sum av gjennomgangskontiene 1575 – 1578.
Gjennomgangskontiene vil alltid ha saldoer da det alltid vil opprettes nye krav, og
mottatte beløp fra NAV ikke avstemmes før mottak av feriepenger (år 2 etter
sykefraværet).

•

Balansen på gjennomgangskontier overføres fra år til år og krever ikke årlig
avstemming.

•

Kontiene for reduksjon av lønnsutgifter (5800, 5810) avstemmes i årsoppgjøret og
skal ikke ha saldoer

