
Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige 
 
 

FLØS NYT juni 2012 
 
 

Hermed information om ændringer mv. vedr. FLØS: 
 

1. Nets a/s indfører betaling for overførselskvitteringer fra 1. juli 2012 

 

Pr. 1. juli indfører Nets’ OverførselsService betaling for udsendelse af ”papir”, hvilket omfatter 

kvitteringerne fra Overførselsservice - den månedlige overførselskvittering, som typisk er på 1 side. 

 

Vi arbejder på at få etableret en løsning til juli måneds lønkørsel, således at overførselskvitteringer 

automatisk kommer i elektronisk form i DAP som en del af lønmaterialet. 

 

Det er imidlertid usikkert, om løsningen er færdig på det tidspunkt, så der er altså en risiko for, at 

menighedsrådene kommer til at betale for papirkvitteringen (som ikke standses før den elektronisk 

løsning er klar) i en måned eller to. 

 

Ifølge ministeriets oplysninger er prisen 17,50 kr. pr. side. 

 

 

2. FerieKonto problemer 

 

Ministeriet og stifternes FLØS-afdelinger har i den senere tid modtaget henvendelser fra 

arbejdsgivere, som modtaget forskellige opkrævninger fra FerieKonto. 

 

Problematikken består af 2 dele: 

 

1) Fejlopkrævninger fra FerieKonto, selv om arbejdsgiveren har en aftale med et lønservicebureau 

(stiftet) om, at FLØS står for indberetning og indbetaling. 

 

Denne problematik er tidligere omtalt i FLØS-Nyt for april 2012 under pkt. 4. og skyldtes ifølge 

ministeriets oplysninger en systemfejl hos FerieKonto, som rettes automatisk af Feriekonto. 

 

2) Opkrævninger fra Feriekonto som følge af, at Feriepengene er afregnet for sent. 

 

Som omtalt i FLØS-Nyt for januar 2012 i pkt. 6 blev afregningsfristerne pr. 1. januar 2012 

ændret: 

”….. 

Overførsel til Feriekonto: 

Nettoferiepenge overføres fortsat til Feriekonto. 
 
Der er i forbindelse med de nye regler kommet nye afregningsdatoer til Feriekonto for både 
fratrådte medarbejdere, der har været ansat med Ferie med løn, og for medarbejdere, der får 
beregnet kvartalsferiepenge. 



 
Afregningsfrister for fratrådte medarbejdere, der har været ansat med Ferie med løn: 
 

Fratrædelsesmåned Forfaldsdato Sidste rettidige betaling 
December 2011 1. januar 2012 17. januar 2012 
Januar 2012 1. marts 2012 7. marts 2012 

Februar 2012 1. april 2012 10. april 2012 

Marts 2012 1. maj 2012 7. maj 2012 

April 2012 1. juni 2012 7. juni 2012 
Maj 2012 1. juli 2012 9. juli 2012 

Juni 2012 1. august 2012 7. august 2012 
Juli 2012 1. september 2012 7. september 2012 

August 2012 1. oktober 2012 8. oktober 2012 

September 2012 1. november 2012 7. november 2012 

Oktober 2012 1. december 2012 7. december 2012 

November 2012 1. januar 2013 7. januar 2013 
December 2012 1. februar 2013 7. februar 2013 

 
Afregningsfrister for medarbejdere, der får beregnet kvartalsferiepenge: 
 

Kvartal  Forfaldsdato Sidste rettidige betaling 
Q4-2011 
(oktober - december 2011) 

1. januar 2012 17. januar 2012 

Q1-2012 
(januar - marts 2012) 

1. maj 2012 7. maj 2012 

Q2-2012 
(april - juni 2012) 

1. august 2012 7. august 2012 

Q3-2012 
(juli - september 2012) 

1. november 2012 7. november 2012 

Q4-2012 
(oktober - december 2012) 

1. februar 2013 7. februar 2013 

 
..…” 

 

De ”nye” frister betyder, at man ikke kan vente en måned med at fratræde en medarbejder uden at 

det udløser en renteopkrævning fra Feriekonto. 

I en række tilfælde registrerer arbejdsgiverne fratræden en måned for sent, altså eksempelvis med 

februarlønkørslen ved en fratræden den 31. januar. Feriepengene afregnes herefter af FLØS til 

FerieKonto medio april, hvilket udløser en renteopkrævning hos Feriekonto for for sent afregnede 

feriepenge. 

 

En medarbejder skal altså fratrædelsesregistreres i den måned, hvor vedkommende reelt fratræder. 

 

Multidata har indvilget i at dække de indtil nu modtagne renteopkrævninger. 

 

Hvis der er tvivlsspørgsmål, kan der rettes henvendelse til stiftets FLØS-afdeling.  

 

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 25. juni 2012 
Med venlig hilsen 
Rasmus Rex, FLØS-ansvarlig 


