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Hermed information om ændringer mv. vedr. FLØS: 
 
 

 Nulstilling af særlige feriedage og restferie 

 
Feriedage/særlige feriedage optjent i optjeningsåret 2011 (= kalenderåret) skal afholdes i 
ferieåret 2012 (= 1. maj 2012 - 30. april 2013), hvis ikke menighedsrådet og den ansatte 
indgår aftale om overførsel eller udbetaling. 
 
Indtil 2012 blev der i FLØS typisk foretaget nulstilling af de optjente dage primo maj måned. 
Sidste år blev dagene imidlertid først nulstillet i oktober måned. Årsagen hertil var, at en 
ændring af ferieloven medførte, at der helt frem til 30. september efter et ferieårs udløb kan 
indgås aftale mellem menighedsrådet og den ansatte om overførsel af almindelige feriedage. 
 
Da de særlige feriedage ikke optjenes med baggrund i ferieloven, men i henhold til ferieaftalen 
skal de særlige feriedag fortsat nulstilles ved ferieårets udløb, hvorfor de særlige feriedage i år 
vil blive nulstillet primo juni måned, mens feriedagene først skal nulstilles efter den 30. 
september. 
 
Oversigt over nulstilling i 2013: 

Begreb Nulstilling efter Dato for nulstilling 
Særlige feriedage April måned 6. juni 2013 
Feriedage September måned Forventes primo november 

måned - nærmere 
information tilgår via 
kommende FLØS-Nyt 

(Årsagen til at nulstillings kørslen først sker 5 - 6 uger efter udløbet af afholdelsesperioden er, at en del afholdte 
særlige feriedage og afholdt  ferie erfaringsmæssigt desværre først indberettes efter afholdelsen). 
 
Hvis der mellem menighedsrådet og den ansatte er indgået aftale om udbetaling eller 
overførsel af ikke afholdt ferie og eller særlige feriedage, er det nødvendigt at den 
lønansvarlige foretager registreringer i FLØS i henhold til nedenstående vejledning. 



 Vejledning - særlige feriedage 

 
Udbetaling af særlige feriedage ved ferieårets udløb. 
5-dages arbejdsuge: 
Lønart 5130 ”Udbetaling af særlige fd 5 dg” skal indberettes med angivelse af antal dage, der 
skal til udbetaling, samt med angivelse af optjeningsåret, der skal udbetales for. 
Lønart 5130 benyttes til udbetaling af særlige feriedage i umiddelbar forlængelse af ferieårets 
udløb og udbetaler tilgodehavende særlige feriedage fra år -2. Satsen, der benyttes til 
beregning af værdien, er den ferieberettigede løn år -2. 
 
Hvis der er gennemført nulstilling i FLØS er det nødvendigt at indberette yderligere opdatering 
af optjente og afholdte særlige feriedage. Dette skal ske ved hjælp af følgende lønarter: 
 
Lønart 74 ”Saldo opsp. sær. feriedg år XX” indberettes med optjente dage samt angivelse af 
optjeningsåret. 
Lønart 75 ”Saldo afh. sær. feriedg år XX” indberettes med det antal dage der er afholdt samt 
angivelse af optjeningsåret. 
 
Overførsel af særlige feriedage ved ferieårets udløb. 
5-dages arbejdsuge  
Lønart 2600 ”Overførte sær. feriedg 5 dg” skal indberettes med det antal særlige feriedage og 
optjeningsår, der skal overføres. 
Endvidere skal Lønart 74 ”Saldo opsp. sær. feriedg år XX” indberettes med nul samt angivelse 
af optjeningsåret og Lønart 75 ”Saldo afh. sær. feriedg år XX” skal indberettes med nul samt 
angivelse af optjeningsåret. Se eventuelt på restferieregnskabet. 
 
Når dagene er overført vil det fremgå særskilt af den ansattes lønseddel. 
 
Udbetaling af særlige feriedage ved ferieårets udløb, som er overført fra tidligere 
ferieår. 
For så vidt angår udbetaling af særlige feriedage, som allerede er overført fra tidligere ferieår, 
i umiddelbar forlængelse af ferieårets udløb, skal udbetalingen ske som følger: 
 
5-dages arbejdsuge: 
Lønart 5137 ”Udb. gemte særlige fd. 5 dg” skal benyttes ved indberetningen. Lønarten 
indberettes med angivelse af antal dage men uden angivelse af året, disse oplysninger 
fremfindes automatisk af systemet. 
For hver overførte særlige feriedag, forhøjes satsen automatisk med 0,5 %, der beregnes af 
den ferieberettigede løn sidste år. 
 
Det bemærkes, at overførte særlige feriedage først kan udbetales ved udløb af det 
efterfølgende ferieår.  



Vejledning - almindelige feriedage 

 
Udbetaling af ikke afholdte feriedage  
Hvis menighedsrådet har indgået aftale om udbetaling af ikke afholdte feriedage fra 
optjeningsåret 2011, skal det indberettes på Lønart 3950 med antal dage til udbetaling. 
(der sker automatisk nedskrivning af dagene i udbetalingsmåneden) 
 
Sker udbetalingen af dagene efter nulstillingen i FLØS, skal der indberettes yderligere 
opdatering af de optjente feriedage. Dette skal ske ved hjælp af følgende lønarter: 
 
Lønart 70 skal indberettes med antal optjente feriedage og angivelse af optjeningsår. 
Lønart 71 skal indberettes med antal afholdte feriedage og angivelse af optjeningsåret. 
 
 

Til slut 

 
Det bemærkes, at FLØS altid i forbindelse med afholdelse af særlige feriedage (fraværkode 
250) og afholdelse af ferie (fraværskode 201) vil tage de ældste dage som afholdt først. 
 
Har menighedsrådet ikke anvendt ferie-/fraværsregistrering i det forgangne ferieår, bør 
menighedsrådet kontakte stiftets lønafdeling for at undgå fejlagtig nedskrivning af feriedage 
optjent i 2011. 
 
I tvivlstilfælde bør den lønansvarlige under alle omstændigheder kontakte stiftets lønafdeling. 
 
 
 
Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 24. maj 2013 
Med venlig hilsen 
Rasmus Rex, FLØS-ansvarlig 


