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1/ Udbetaling af særlige feriedage
Hvis en medarbejdere ikke har afholdt sine særlige feriedage, er det nu tid til, at de kan udbetales.
Udbetalingen sker ved, at angive lønart 5130 ”Udbetaling af særlige feriedage” med angivelse af det antal
dage der skal afregnes. Datering af lønarten skal ske fra 1. maj.

2/ Overførsel af særlige feriedage
Ikke afholdte eller udbetalte særlige feriedage nulstilles i lønafviklingen for maj måned.
Er der truffet aftale om, at særlige feriedage overføres til det nye ferieår (1. maj 2016 – 30. april 2017), er der
2 muligheder for, at indberette overførslen i FLØS.
Hvis indberetningen af overførslen sker i maj måneds lønbehandling, indberettes lønart 4380 ”Overfør ikke
afholdt sær.ferie”. I antal dage angives de dage, der skal overføres.
Sker indberetningen af overførslen efter maj måneds lønbehandling, indberettes i stedet lønart 870 ” Overfør
ikke afholdt sær.ferie”. I antal dage angives de dage, der skal overføres.
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3/ Udbetaling af feriedage
Har medarbejderen evt. restferie, der ikke er afholdt, kan feriedagene udbetales ved at angive lønart 3950
”Overførte feriedage udbetaling”. Overførte feriedage angives med det antal dage der skal udbetales.
Lønarten dateres fra 1. maj.

4/ Overførsel af feriedage
Nulstilling af feriedage sker først i forbindelse med ferieperiodens udløb (september), og vil blive beskrevet
nærmere når nulstillingen sker.

5/ Hvornår kommer lønmaterialet i dataarkiv
For fremtiden vil lønmaterialet være tilgængeligt i dataarkivet dagen før dispositionsdatoen.

6/ Hvornår kan stamdata hentes
Stamdata kan hentes via Den Digitale Arbejdsplads, under FLØS fane, den 1. i hver måned fra kl. 12.
De nyeste stamdata kendes ved, at der i feltet ”Lønperiode” angives f.eks. 05-16, som svarer til de stamdata,
der skal anvendes i maj 16. Feltet er angivet herunder som eksempel.

Tilsvarende vil juni måneds stamdata kendes ved, at der i feltet står 06-16, i juli måned 07-16 osv.
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