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Innledning 

Skien kommune bruker “Visma Timelønn” til håndtering av timelister for ansatte som ikke benytter Gat 
eller DvPro. Denne modulen finner du i “Visma Min Side Skien” som er portalen alle medarbeidere i 
Skien har tilgang til.  

Visma Timelønn er en web-basert programvare som gir deg tilgang til denne via 
“Visma Min Side Skien”. Er du pålogget kommunens nett kommer du automatisk inn her. Eller du kan 
logge på “Visma Min Side Skien” dersom du er utenfor kommunens interne nett. Dette krever 
brukernavn og passord.  

Saksgang i “Visma Timelønn” foregår elektronisk. De registrerte timene sendes automatisk til 
merkantile for attestasjon der en med kjennskap til lønn og arbeidstidsbestemmelsene går gjennom de 
registrerte timene og kontrollerer kontering. Dersom innsendingen inneholder feilføringer så vil timene 
avvises og sendes i retur til deg. Det er du som må rette opp timelisten slik at den blir riktig. Dersom 
attestant vurderer skjemaet riktig utfylt sendes dette til anvisning. Etter at anvisning er foretatt er 
timelisten klar til å importeres inn i HRM (lønnssystemet) og utbetales.  

Lønnsseksjonen har systemansvar for Visma Timelønn og vedlikeholder lønnsarter, regnskapsarter i 
henhold til gjeldende lovverk. Endringer foretas fortløpende slik at du til enhver tid kan benytte deg av et 
oppdatert system som gir riktig utbetaling. Det er også Lønnsseksjonen som månedlig innhenter alle 
timelistene. Dette utbetales ved ordinær lønnskjøring.  

Denne brukerveilederen skal gi deg, som bruker av Visma Timelønn, et godt grunnlag for å fylle ut egen 
timeliste.  

Dersom du trenger mer hjelp etter å ha lest denne brukerveiledningen kan du kontakte 
bystyresekretariatet på 35581350 eller bystyret@skien.kommune.no  
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Registrere timer 

For å registrer godtgjøringen du har krav på må du logge deg inn på kommunens hjemmeside – 
skien.kommune.no. Oppe litt til høyre for midten finner du «for ansatte». Klikk på denne og finn Visma 
Min Side Skien. Når du er inne på Visma Min Side Skien må du logge deg på med brukernavn og passord. 

Brukernavnet kan være 03brukeren din eller navnet ditt med små bokstaver. Har du ikke passord fra før 
kan du lage det ved å trykke glemt passord. Alternativt kan du ringe bystyresekretariatet og be om et 
engangspassord, men det kan ta litt tid da vi gjør dette i samarbeid med lønningskontoret. 

Så kan du registrere timelisten og sende denne inn elektronisk.  

1. Klikk på «Meg selv».  

2. I valgene under klikker du «Personalskjema».  

3. Fra nedtrekkslisten til høyre velger du «Ny timeføring». Folkevalgte har bare valget ny 
timeføring. 

 

 

  



 

 

 

4. Dato: Her skal datoen vises for den dagen registreringen gjelder for. Den bytter du om du skal 
registrer møte på en annen dato 

5. Selskap: Folkevalgte i Skien er registrert i 2 forskjellige selskaper – politiker m/pensjon eller 
folkevalgt. Dette er forhåndsdefinert 

6. Skjema: Her velger du godtgjøring 

7. Periode: Systemet henter dato fra punkt 4 – ikke nødvendig å fylle ut 

8. Lønnsart: Du har 4 valg her. 

a. 260 – (1626,-) for oppmøte som vara i bystyre, hovedutvalg, klagenemd og kontrollutvalg 

b. 261 –  813,-) for oppmøte som vara i formannskapet. For oppmøte som leder i lokalutvalg, 
leder av sakkyndig nemd for eiendomsskattesaker, leder av klagenemd for 
eiendomsskattesaker, leder av barnehagenes styrer, leder av flerkulturelt utvalg 

c. 262 – (407,-) for oppmøte som vara for del av formannskap og observatør i hovedutvalg 

d. 263 – (325,-) for oppmøte som medlem av lokalutvalg, navneutvalg, samarbeidsutvalg i 
barnehager, sakkyndig nemd for eiendomsskattesaker, klagenemd for 
eiendomsskattesaker, flerkulturelt utvalg 

9. Antall: Her skriver du kun tallet 1. Satsen er forhåndsdefinert pr. møte og det skal kun stå 1 i 
feltet. Mer info. om dette finner du i godtgjøringsreglementet. Dette finner du på nettsiden til 
kommunen under politikk og innsyn/politisk organisering 

11. Notat: Her skriver du utvalget du har vært på møte i. 



 

 

 

  



 

 

Sende inn timelisten 

Når timene er registrert kan du:  

1. Trykke på “Lagre” dersom du ønsker å beholde bildet oppe og registrere flere timer.  

2. Trykke på “Lagre og Lukk” dersom du er ferdig med registreringen 

 

Etter registrering kan du komme tilbake senere og registrere flere aktiviteter før du sender denne inn til 
attestant. 

Når alle registreringer er gjort og du ønsker å sende timelisten inn: 

3. Gå inn på “Meg selv”, trykk på “Personalskjema”.  

4. Trykk deretter på “Liste” for å få en oversikt over timeliste(r) som ikke er sendt.  
Husk å legge inn flere registreringer dersom samme vakt er ulikt kontert. F.eks. 2 timer ordinær lønn 
og 2 timer med overtid gir tilsammen en 4 timers ekstravakt 

5. Under “Oppgaver” og “Alle” finner du skjemaer som ikke er sendt.  

6. For å få frem timelisten så klikker du bare på skjemalinjen. 

 

7. Når du har trykket på skjemalinjen så får du frem timelisten. Her vil alle registreringer i perioden 
komme frem. Er noe mangelfullt eller du vil endre på noe trykk “Rediger”.  

8. Du kan “skrive ut” timelisten dersom du ønsker.  

9. Trykk på “Send” for å sende timelisten videre i saksgang.  

10. Timelisten går da videre til attestering og anvisning i bystyresekretariatet. Vi sender den videre til 
lønn for utbetaling. 

Frister – elektroniske timelister som leveres først i mnd. kommer til utbetaling 15. samme mnd. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Har du spørsmål? 
Kontakt 

Bystyresekretariatet 

bystyret@skien.kommune.no 

Tlf: 35 58 13 50 


