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Hermed information om ændringer i FLØS.  

Indhold: 

1/ Indberetningsfrist 

2/ Nulstilling af feriedage. 

 

 

1/ Tidsfrister for indsendelse af lønmateriale  

Tidsfristen for indsendelse af lønmaterialet til lønbehandlingen i december måned fastsættes af de enkelte 

stifter.  

 

2/ Nulstilling af feriedage 

Den 5. november 2015 er ferie fra optjeningsåret 2013 nulstillet i FLØS. På restferielisten fremgår de 

slettede dage som ”forrige år” - Restferiedage. 

I eksemplet herunder er der restferiedage på 3 dage - disse er slettet. 

 

 

 



 

Hvad skal der ske? 

Der skal tages stilling til, hvorfor der var restferiedage. Alt efter hvad årsagen var, skal der foretages en 

handling jf vejledningen herunder. 

1. Den ansatte er på barselsorlov eller langtidssyg, og har derfor ikke afholdt sine optjente feriedage. 

Er det tilfældet, så skal feriedagene udbetales, da der har været tale om en feriehindring. Da dagene 
netop er nulstillet, så skal dagene igen lægges ind i FLØS og derefter udbetales via FLØS 
 
Med udgangspunkt i eksemplet herover skal der foretages følgende: 
Variable lønarter 
Lønart 70 (optjente feriedage) antal dage = 25 optjeningsår 2013 
Lønart 71 (afholdte feriedage) antal dage = 22 optjeningsår 2013 
Lønart 3975 (Feriepenge, udb. Feriehindring) antal dage 3 dage Feriedage fra år = 2013 
 

2. Der er ikke indberettet feriedagene i FLØS, men dagene er afholdt.  
I dette tilfældet, skal der indberettes ferieafholdelse på den ansatte. Da dagene er nulstillet, er det 
nødvendig, at dagene opdateres i FLØS samtidig med indberetning af de afholdte feriedage 
 
Eksempel: En medarbejder har været ansat i hele 2013 og der er ikke indberettet ferie på 
medarbejderen) 
Variable lønarter 
Lønart 70 (optjente feriedage) antal dage = 25 optjeningsår 2013 
Lønart 71 (afholdte feriedage) antal dage = 0 optjeningsår 2013 
Fraværskode 
201 (Ferie med løn) afholdte feriedage indberettes månedsvis.  
 

 

3. Den ansatte har ikke afholdt de sidste feriedage og der er indgået aftale om overførsel af dagene. 
Hvis det er tilfældet, så skal dagene lægges ind i FLØS, således at de kan ferieregistreres og 
nedskrives ved afholdelse.  

 
Med udgangspunkt i eksemplet under punkt 1 skal der foretages følgende: 
Variable lønarter 
Lønart 70 (optjente feriedage) antal dage = 25 optjeningsår 2013 
Lønart 71 (afholdte feriedage) antal dage = 22 optjeningsår 2013 
 
Når ferien afvikles indberettes dagene via fraværskode 201 (Ferie med løn) 

 

4. Den ansatte har ikke afholdt feriedagene og de skal afregnes til Feriefonden. Hvis det er tilfældet, så 
kan værdien til afregning udregnes ved hjælp af ferieregnskabet. Det betyder, at der skal foretages en 
manuel beregning af, hvad værdien af den ikke afholdte ferie udgør, og dette beløb afregnes overfor 
Feriefonden.  

 

Roskilde den 9. november 2015 

Henrik Bo Nielsen, Faglig ansvarlig 


