
 

 
 

Vejledning i håndtering af ferieregnskab i FRAV 
Optjente feriedage afholdes som altid med fast årsagskode 500 som hele dage eller 505 som en halv dag. 

Der vil være en overlappende tidsperiode fra 1. september 2021 – 31. december 2021, hvor ny 
samtidighedsferie 2022 starter pr. 1. september 2021 samtidigt med, at afholdelsesperioden for ferieår 
2021 fortsætter indtil 31. december 2021. 

Ved hændelsesregistrering fx i august 2021 er der ikke optjent feriedage for måneden, så beregner 
systemet selv, hvor mange feriedage man kan nå at optjene i august 2021. 

Ferieregnskabets saldo/disponible dage med løn kan være negativ ind til den 1. september 2021, netop 
fordi optjente feriedage i august 2021 først bliver overført den sidste arbejdsdag i august 2021, som er 31. 
august 2021. 

Man kan først begynde at afholde feriedage i det næste ferieår fx 2022 når saldo i indeværende ferie år = 
0. Derfor skal eventuel overskyldende ferie flyttes til det næste ferieår. 

Eksempel: 

 

 

Ferieret med løn = 24,52 som er en sum af optjente feriedage fra september 2020 til og med juli 2021 
(22,88) + 1,64 feriedage som var flyttet fra ferieår 2020 til 2021. Vedkommende har afholdt 26 feriedage. 
Disponibel med løn = -1,48 og denne værdi bliver forhøjet på 2,08 pr. den 31. august 2021 – når optjente 
feriedage i august bliver overført. 

(-1,48 + 2,08) = 0,60 – dvs. man kan afholde en halv feriedag. Når hændelsen med kode 505 – halv feriedag 
er indrapporteret så bliver saldo 0,60 – 0,50 = 0,10. De 0,10 feriedage skal flyttes til næste ferieår. For at 
nulstille saldoen kræver det en manuel flytning af feriedage til næste ferieår, da man kun må afholde 
feriedage som hele eller halve dage. 

  



 

 
Man kan gøres således: 

Markér Ferie – ny ferielov 2021 -> tryk på ”ferieret” -> der åbnes et nyt vindue -> tryk på ”Flyt” -> udfyld 
alle felter. ”Dage” udfyldes med antal dage som ønskes flyttet -> tryk på ”Flyt”. 
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