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Information om ændringer i FLØS i forbindelse med juni releasen. 
 
1. Sletning af feriedage og særlige feriedage  
 
Som meddelt i FLØS-nyt maj 2007 foretages der i denne måned automatiske sletning af feriedage. I 
år vedrører det optjente feriedage fra indkomståret 2005, dvs. den ferie som skulle afholdes i 
perioden 1. maj 2006 til og med 30. april 2007.  
 
I forhold til udmeldingen i FLØS-nyt maj 2007 om sletning af særlige feriedage, sker der nu også 
sletning af særlige feriedage for indkomståret 2002, 2003 og 2004. Særlige feriedage optjent i 
indkomståret 2005 slettes som beskrevet i FLØS-nyt maj 2007. 
 
Der kan derfor ikke foretages indberetning af ferie og særlige feriedage afholdt før 1. maj 2007 i 
juni måned eller senere, uden at der foretages en korrektion af saldi, da indberetning ellers vil 
medføre forkert løn for den ansatte.   
 
Sammen med FLØS-nyt juni 2007, der blev udsendt 11. juni, blev der udsendt en vejledning om 
overførsel og udbetaling af særlige feriedage, som beskriver, hvordan korrektionerne skal fortages.  
 
2. Minus feriedage og særlige feriedage på restferielisten  (nulstilling) 

Der kan ikke længere opstå et negativt tal på restferielisten for feriedage optjent i 2006 (afviklings 
periode fra 1. maj 2007 til og med 30. april 2008). Tidligere har dagene på  restferielisten været  
negative i de tilfælde, hvor der er afholdt flere feriedage, end en medarbejder har optjent hos sin 
nuværende arbejdsgiver. For fremtiden vil restferielisten nu vise værdien ”0” i dage. 

Såfremt der står negative feriedage optjent tidligere end optjeningsåret 2006, skal disse nulstilles 
ved anvendelse af lønart 70 (Saldo opsparede feriedg år XX), og lønart 71 (Saldo afholdt feriedg år 
XX). Begge lønarter skal indberettes med værdien ”0” i antal og med angivelse af hvilket 
optjeningsår det vedrører. 

Fremgår de særlige feriedage negativt for optjeningsåret 2006 eller tidligere, skal de nulstilles ved 
anvendelsen af lønart 74 (Saldo opsp. sær. feriedg år XX) og lønart 75 (Saldo afh. sær. feriedg år 
XX). Også her skal begge lønarter indberettes med værdien ”0” i antal og med angivelse af hvilket 
optjeningsår det vedrører. 



3. Lønart 3947 Feriepenge udb. af sidste år  

Som beskrevet i FLØS-nyt marts 2007 blev der oprettet en ny lønart 3947 (Feriepenge udb. af sidste 
år). I FLØS-nyt april 2007 blev det oplyst, at lønarten er fejlbehæftet. 

Lønarten er rettet i denne måned og kan anvendes igen.  

Lønarten anvendes til udbetaling af feriepenge for ikke afholdt ferie grundet sygdom mv. 
Udbetalingen sker direkte til lønmodtageren . I input angives under feltet ”antal”, det antal dage der 
skal afregnes feriepenge for. Antallet af udbetalte dage nedskrives på restferieregnskabet. 

 
4. Dokumentation af særlige feriedage på lønspecifikationen   

For fremtiden vil særlige feriedage, der er afregnet, blive dokumenteret med dage og optjeningsår 
på lønspecifikationen. Dermed bliver det mere gennemskueligt for den ansatte at se, hvor mange 
dage der afregnes, ligesom optjeningsåret fremgår. Afregning af dagene sker - hvis ikke det er i 
forbindelse med en fratrædelse - via lønart 5130 (Udbetaling af særlige fd. 5 dg) eller 5132 
(Udbetaling af særlige fd 6 dg)  

5. Udbetaling af særlige feriedage  

Udbetaling af særlige feriedage, for medarbejdere der er oprettet med lønart 4081 (Optælling 
særlige fd afv.), sker nu automatisk i forbindelse med, at medarbejderne fratræder. Det er derfor 
ikke længere nødvendigt at fortage afregningen af dagene via lønart 5130 (Udbetaling af særlige fd. 
5 dg) eller 5132 (Udbetaling af særlige fd 6 dg) 

6. Genberegning af feriepenge 

I visse situationer er der sket en fejlagtigt genberegning af feriepenge for fratrådte medarbejdere. 
Fejlen er rettet, så denne genberegning ikke burde ske igen.  

7. Restferieregnskabet 

Restferielisten har i nogle tilfælde indeholdt oplysninger om ferie helt tilbage fra optjeningsåret 
1995. Der er foretaget en programrettelse, så dagen ikke længere burde fremgå af restferielisten. 

8. Fejlagtig beregning af særlig feriegodtgørelse på gartner og gartneriarbejdere 

I forbindelse med genansættelse af sæsonansatte gartnere og gartneriarbejdere er der i enkelte 
situationer sket en beregning af den særlige feriegodtgørelse i april måned. Beregningen er sket på 
trods af, at der ved hjemsendelsen blev afregnet feriegodtgørelse. Fejlen er rettet, og burde ikke 
længere opstå. Fejlagtig beregnet særlig feriegodtgørelse tilbageføres via lønart 3800 (Ferietillæg - 
manuelt beregnet) med angivelse af minus foran beløbet, der tilbageføres. 



9. Forenede Gruppeliv 

Afregningen af den elektroniske overførsel til Forenede Gruppeliv er ændret. Tidligere blev der 
overfor Forenede Gruppeliv angivet et samlet beløb til afregning uden angivelse af, hvem 
indbetalingen vedrørte. Denne praksis er ændret, så der i forbindelse med afregningen nu også 
angives CPR.nr. 

Det skal bemærkes, at i de tilfælde, hvor der sker tilbageførelse til Gruppeliv på en medarbejder, er 
det nødvendigt for at modtage beløbet, at der tages kontakt til Forenede Gruppeliv, 
Strandboulevarden 122, 2100 København Ø, telefon 3916 7800. 

10. Ny kontoplan (stifter, uddannelsesinstitutioner og IT-kontoret) 

Som et led i at tilpasse kontoplanen til navision for stifter, uddannelsesinstitutioner og IT-kontoret 
er der oprette en ny kontoplan 6. Lønadministrationerne bedes sikre, at kontoplanen for de 
pågældende arbejdsgivere tilpasses med virkning fra 1. juni 2007. 

11. Forhøjelse af grundbeløb for lønramme 38 (domprovster) 

Grundbeløbet for lønramme 38 (domprovster) har siden 1. oktober 2006 være forkert, hvilket har 
medførte, at der ikke er beregnet korrekt løn siden denne dato..  

Stifterne bedes sikre, at der sker en regulering af domprovsternes løn med virkning fra 1. oktober 
2006. 

12. Beregning af StK-pension i forbindelse med 13. kørsel 

Som bekendt kunne FLØS ikke foretage beregning af StK-pension i 13. lønkørsel for medarbejdere, 
der aflønnes efter principperne for Ny Løn. De berørte medarbejdere er kendetegnet ved, at de er 
oprettet med den faste lønart 5320 (Ny Løn - StK-pension). FLØS er tilrettet, så der for fremtiden - 
også i 13. kørsel - kan blive beregnet StK-pension. 

Kirkeministeriet, den 19. juni 2007 
 
 

Med venlig hilsen 
Henrik Bo Nielsen, FLØS-konsulent 
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