Til menighedsrådenes, kirkegårdenes
og provstiernes lønansvarlig

FLØS-NYT august 2016
1/ Ophør af efterregulering fra det gamle FLØS
Som nævnt i FLØS-Nyt juli 2016, punkt 1, vil det ikke længere være muligt, at foretage automatiske
efterreguleringer fra før overgangen til ny FLØS.
Opmærksomheden henledes derfor på, at hvis man har kendskab til lønforhold, som skal efterreguleres fra
før overgangen til nye FLØS, skal disse medtages i denne måned. Derved undgås manuelle beregninger, og
letter arbejdet for den enkelte lønansvarlige.

2/ Formålskontering
Hvis formålskonteringen ændres på en medarbejdere, er det vigtigt, at sætte en ophørsdato på den
ophørte kontering. Derefter indberettes den nye/ændret formålskontering.
Husk at summen af de gældende formål altid skal ende med at blive 100 procent.

3/ Sletning af indberettet fejlagtigt fravær
Er der angivet en forkert fraværsindberetning, og denne skal ændres, er det nødvendigt at kontakte
Stifternes løncenter for menighedsråd, da det ikke er muligt, at slette den forkerte indberetning via det
decentrale indberetningssystem.
Løncenteret vil herefter foretage sletningen af det ønskede, mens den nye gældende indberetning foretages af
den lønansvarlige via indtastningssystemet. Følges denne arbejdsgang vil der ske en efterregulering og
dermed rettes der evt. op på fejlagtigt lønberegningen.
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4/ Indberetning af fravær hen over et månedsskifte
Som beskrevet i FLØS-nyt juni 2015, september 2015 og senest juni 2016 skal I være
opmærksomme på, at fravær, der går hen over et månedsskifte, skal opdeles, således at månederne
adskilles ved indberetningen.
Eksempel 1
En medarbejder holder ferie fra den 27. juni – 15. juli 2016. Indberetning skal være.
Fraværskode 201 periode 27062016 – 30062016 varighed 4 dage.
Fraværskode 201 periode 01072016 – 15072016 varighed 11 dage.
Eksempel 2
En medarbejder afholder 2 særlige feriedage den 25. juli og 26. juli 2016 samt ferie fra
den 27. juli til 7. august 2016. Indberetningen skal ske således:
Fraværskode 250 periode 25072016 - 26072016 varighed 2 dage
Fraværskode 201 Ferie 27072016 - 31072016 varighed 3 dage
Fraværskode 201 Ferie 01082016 - 07082016 varighed 5 dage

Med andre ord, der må ikke indberettes en periode der går ind over en ny måned.
Årsagen til, at fravær ikke må indberettes hen over et månedsskiftet er, at det vil medfører forkerte
beregninger i den ferieberettige løn, ligesom der ved indeholdelse af løn, på grund af ferieafvikling,
vil blive beregnet et forkert grundlag i den reduceret løn
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