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1/ Medarbejdere der ikke får løn skal fratrædes
Vi har i FLØS observeret, at der stadig er ansættelsesforhold der burde fratrædes. For at sikre, at kun
ansættelsesforhold som er aktive konverteres til det nye lønsystem er det vigtigt at disse inaktive
ansættelsesforhold fratrædes. Det kan bl.a. være foredragsholdere, konsulenter, vikarer eller andre der har
fået udbetalt et honorar, en timeløn, befordringsgodtgørelse eller andet. Inaktive ansættelsesforhold kan
fratrædes med en slutdato f.eks. 30. september 2017 og en fratrædelseskode 3. Vi anbefaler at medarbejdere
der ikke har modtaget løn i de forgangne 2 måneder fratrædes – kommer medarbejderen igen kan
ansættelsesforholdet altid genåbnes.
2/ Engangsydelser eller befordringsgodtgørelse til forudlønnede i december måned
Det er vigtigt at udbetaling af engangsydelser eller befordringsgodtgørelse til forudlønnede medarbejdere
indberettes til lønsystemet senest til lønkørslen i november måned dvs. senest den 6. november 2017.
Ved december måneds lønkørslen kan der ikke udbetales engangsydelser eller befordringsgodtgørelse til
forudlønnede medarbejdere men alene den faste løn og faste tillæg.

3/ Sletning af feriedage og indberetning af afholdt ferie
I forbindelse med lønbehandlingen i oktober måned slettes ikke afholdte feriedage fra optjeningsåret 2015.
Opmærksomheden henledes derfor på, at hvis feriedagene er afholdt men endnu ikke indberettet, skal de
indberettes senest med lønindberetningen for oktober dvs. senest den 10. oktober 2017.
3a/ Overfør ikke afholdt ferie til oktober måneds lønkørsel
Er der indgået aftale om at feriedagene fra optjeningsåret 2015 afvikles senere, skal dette indberettes til
oktober lønkørslen på variabel lønart 4280 - Overfør ikke afholdt ferie med angivelse af det antal dage som
skal overføres. Lønarten dokumenteres i saldofeltet nederst på lønsedlen og på ferieregnskab 2015 som
overførte dage.

3b/ Overfør ikke afholdt ferie efter oktober måneds lønkørsel
Viser det sig efter lønkørslen i oktober – hvor feriedage er nulstillet – at en medarbejder skulle have overført
ikke afholdte feriedage fra optjeningsåret 2015, skal der på variabel lønart 510 – Saldokorrektion
feriedage/kr. år X indberettes det antal dage der er til rest fra optjeningsåret 2015, i feltet feriepenge angives
bruttoferiepengene og i feltet årstal angives 2015. Vedrørende værdien af feriepengene anbefales det at tage
kontakt til løncenteret som er i besiddelse af et udtræk over værdien af bruttoferiepengene.
3c/ Udbetaling af feriedage efter oktober måneds lønkørsel
Skal dagene udbetales indberettes dette på variabel lønart 3950 – overførte feriedage udbetaling med
angivelse af det antal dage der skal udbetales. Overført ferie anvendes til medarbejdere der ønsker, at få
overført ferie udbetalt i stedet for at få dem overført til gemte feriedage.
3d/ Udbetaling ved feriehindring
Skal dagene udbetales på grund af en feriehindring f.eks. sygdom, barsel eller militærtjeneste, indberettes
dette på variabel lønart 3975 – Feriepenge udb. feriehindring med angivelse af det antal dage som skal
udbetales. Ved oktober måneds lønkørsel udbetales dagene fra optjeningsår 2015 og efter oktober måneds
lønkørsel fra optjeningsåret 2016.

4/ Indberetning af planlagt ferie og særlige feriedage i november og december 2017
For at sikre at de beregninger, som fx benyttes til dagsgrundlag ved afholdelse af ferie og særlige feriedage
og beregningen af feriegodtgørelsen ved fratrædelse er korrekte, er det nødvendigt at al planlagt ferie og
særlige feriedage i november og december måned 2017 er indberettet i det nuværende FLØS.
Det betyder i praksis, at for de forudlønnede der har planlagt afholdelse af ferie og særlige feriedage i
november og december skal fraværet være indberettet senest den 6. november 2017. For de bagudlønnede
skal fraværet være indberettet senest den 6. december 2017. En manglende indberetning vil medføre et
omfattende og tidskrævende korrektionsarbejde.
Viser det sig efterfølgende, at det planlagte fravær ikke har været afholdt kan det tilrettes korrekt i det nye
lønsystem.
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