Skift af ferieår 2022 i SLS
Pr. 1. september 2022 starter ferieåret 2022 og ferieåret 2021 afsluttes dermed pr. 31. august 2022 –
optjent ferie for 2021 kan dog afvikles indtil 31. december 2022, idet ferieafholdelsesperioden løber fra
den 1. september 2021 til den 31. december 2022.
Ferieåret benævnes med det kalenderår, i hvilket optjeningsåret starter – ferieår 2021 løber i perioden 1.
september 2021 til 31. august 2022, ferieår 2022 løber i perioden 1. september 2022 til 31. august 2023
etc.
I forbindelse med afslutning af ferieåret 2021 foretages i den kommende lønkørsel – Løngeneration 092022 2. lønkørsel – justering af faste felter, der indeholder feriegivende løn og feriedage.
Justeringen foretages efter beregning af alle efterreguleringer og månedslønnen for de bagudlønnede og
inden beregning af månedslønnen for september 2022 for de forudlønnede – nærmere bestemt pr. 1.
september 2022.
Det betyder, at feriegivende løn vedrørende ferieåret 2021 flyttes til felterne, der indeholder feriegivende
løn for sidste ferieår, hvorefter lønnen for ferieåret 2022 opsummeres til felterne vedrørende indeværende
ferieår.

Sådan indrapporterer du feriegodtgørelse ved fratrædelse i LG 09 2022 2. lønkørsel:
Lønmodtagere, der senest fratræder med udgangen af august 2022:
LKO 5001 Feriegodtgørelse, indeværende år anvendes som hidtil til afregning af tilgodehavende
feriegodtgørelse for alle, der fratræder.

Forudlønnede, der fratræder i september 2022 eller senere og dermed optjener
feriepenge i september:
Hvis feriegodtgørelse skal afregnes samtidig med udbetaling af lønnen for september, skal LKO 5001,
feriegodtgørelse, indeværende år anvendes for ferieåret 2022, og til brug for afregning af
feriegodtgørelse for ferieåret 2021 skal LKO 5011 Feriegodtgørelse, sidste år anvendes – begge løndele
skal indrapporteres med en dato i september.

Indrapportering af feriegodtgørelse i LG 10-2022 1. lønkørsel og fremover:
Da feriegivende løn vedrørende ferieåret 2021 nu er flyttet til felterne indeholdende feriegivende løn for
sidste år skal LKO 5001 Feriegodtgørelse, indeværende år anvendes for ferieåret 2022 og LKO 5011
Feriegodtgørelse, sidste år skal anvendes for ferieåret 2021 – det gælder for samtlige lønmodtagere og
uanset fratrædelsesdato.

Timelønnede samt månedslønnede, der har valgt feriegodtgørelse med 12 pct. (LKO
5050)
For lønperioder i nyt ferieår dannes nettobeløbet til Feriekonto under LKO 9557 – for universiteter med
egen feriefond dannes bruttobeløbet under LKO 9558. For tidligere ferieår dannes LKO 9555 og 9556.

