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Indhold 
ASPECT4 HRM Release Y22Q4 indeholder blandt andet et par nye koder til saldi i bunden af 
lønsedlen, registrering af gamle og nye feriefridage på samme lønart, samt et par 
rettelser/tilføjelser i forbindelse med ny ferielov. 

Appl.  Beskrivelse  

5114  Ny saldo til feriepengeberettiget løn optalt i kalenderåret. 

Saldo 2 'Feriepengeberettiget løn' og andre feriesaldi optælles som bekendt i ferieåret. 

I hotline har vi fået forespørgsler på, hvordan man ser/udtrækker feriesaldiene for et 
kalenderår? 

Vi har spurgt i Erfa gruppen, hvilke saldi der er behov for at kunne se pr. kalenderår? 
Det viser sig, at det kun er saldo 2 'Feriepengeberettiget løn'. 

Vi har derfor besluttet i EG Basis at oprette en ny saldo 202 'Feriepengeberettiget løn i 
kaldeneråret'. 

Vi vil gerne opfordre dig til at oprette denne saldo, hvis I ønsker at kunne se/udskrive 
den feriepengeberettiget løn optalt fra 01. januar til 31. december pr. år. 

Saldoen oprettes således: 

Vælg applikation 'Saldi' (5114): 
Vælg 'kopier' udfor saldo 2 'Feriepengeberettiget løn' 
Kopier til: saldo 202 'Feriepengeberettiget løn i kalenderåret' 
Vælg godkend 

Vælger du at oprette saldonummer 202, bør du gøre dette inden 1. lønkørsel i år 2023 
(den må gerne oprettes tidligere). 
 

5130 
5301 

Mulighed for visning af indtastet ferieoptjeningsår 

Hvis man i forbindelse med afholdt ferie i posteringsindtastningen (5130) har 
overstyret ferieåret, vil det fremover være muligt at se denne information, når man 
vælge 'Ændre'. Det indtastede ferieår vil blive vist i kolonnen 'Ferieoptj. år (indt)'. 

Hvis man har lavet overstyring af skærmbilledet (det vil sige, der findes et personlig 
opsæt) i posteringsindtastning (5130) kan det være nødvendigt via højrekliksmenuen 
at slette dette opsæt. 



Når lønkørslen er kørt, vil man både før og efter kørslen er godkendt kunne se det 
overstyrede ferieår i 'Spørge på kørselsjournaler' (5301). 

Det gælder uanset, om man vælger 'Medarbejdere' eller 'Lønarter' øverst. 

Teknisk forklaring: 

Hvilke felter, der skal vises og i hvilken rækkefølge styres i applikation 'Valgfri 
kolonne opbygning' (0112). 

I 5303 styres felter, der skal vises i medarbejderorden 

I 5304 styres felter, der skal vises i lønartsorden 

(Fremover vil der være mulighed for at vælge flere felter, end der tidligere har været 
mulige). 
 

5200  Afholdelse af optjent ferie i sidste ansættelsesmåned 

Det har længe været et ønske, at restferie (inklusiv den ferie der optjenes i sidste 
lønperiode) på fratrådte medarbejdere kan registreres som værende afholdt i den sidste 
lønkørsel for medarbejderen. Dette er nu løst i denne opdatering. Det betyder, at der 
ikke længere skal køres ekstra lønkørsler efter fratrædelsen for at få den sidste ferie 
registreret som afholdt. 
 
Forudsætninger: 

Gælder for feriepengekode 4 og 6. 

På lønart for indtastning af afholdt ferie - lønart 8949 'Afholdt ferie - fælles lønart' 
tastes afholdte feriedage.  

Fratrædelsesdatoen på medarbejderen skal ligge i intervallet for lønperioden. 

Anmærkningslisten 

Hvis en medarbejder, der fratræder i lønperioden, har afholdt den sidste ferie inklusiv 
periodens optjente ferie, vil bemærkning 1040 'Forskudsferie ved fratrædelse' fremgå 
af anmærkningslisten.  

I applikation 'Spørge på kørselsjournaler' (5301) vil følgende poster optræde: 



 

Posten på lønart 8950 (FLN028) 'Beregn ferietill/dag/time LUF' deles op i 2, da 
dagene bliver beregnet tidligere på fratrådte medarbejdere i sidste lønperiode, for at 
feriedagene også kan afholdes i perioden. 

 

Posterne på lønart 9929 (FLN029) 'Hensættelse af feriepenge LUF' udligner hinanden, 
da ferie optjent i perioden afholdes samtidigt. Beregnet feriepengeforpligtigelse for 
perioden bliver = 0,00. 

Bemærk: 
Lønart 8950 (FLN028) 'Beregn ferietill/dag/time LUF' skal ikke tælle op i saldo 71 
(FSL038) 'Indeværende års optjente feriepenge' og saldo 153 (FLS183) 
'Feriepengeforpligtigelse'. 
Lønart 8950 (FLN028) 'Beregn ferietill/dag/time LUF' bør beregne 1% ferietillæg eller 
hvilken sats, I benytter. Lønart 9929 (FLN029) 'Hensættelse af feriepenge LUF' bør 
beregne 12,5% feriepengeforpligtigelse. 

Hvis en medarbejder fratræder i lønperioden og der registreres afholdt ferie, som ikke 
vedrører optjent ferie i perioden, vil nedskrivningen af feriepenge forpligtigelsen kun 
blive korrekt, hvis dato for første feriedag er indtastet. Hvis denne dato ikke er 
indtastet vil beregningen af nedskrivning tage udgangspunkt i saldo 153 før kørslen 
divideret med saldo 150 efter kørslen. Dette vil give en lavere sats per dag på lønart 
8930 (FLN035). Nedskrivningen vil dog blive udlignet i den efterfølgende 
feriepengeopgørelse. 

Selv om en medarbejder har afholdt al ferie ved fratrædelse, skal medarbejderen 
medtages i en feriepengeopgørelse for eventuel udbetaling af ferietillæg og for at 
lønart 9940 (FLN030) 'Feriepenge dette år LUF' udløses med et beløb i antalsfeltet. 
Lønart 9940 (FLN030) opsummerer med antal i saldo 140 (FSL040) 'Tidligere 
afregnet ferieberettiget løn'. Dette er nødvendigt, hvis medarbejderen senere bliver 
genansat og fratrådt i samme ferieoptjeningsår. 
 

  



5200  Nye koder til udskrift af feriesaldi i bunden af lønsedlen  

Siden samtidighedsferie blev indført, bliver feriesaldi opsummeret i ferieåret.  

Det har hidtil ikke været muligt at udskrive feriesaldi for lønperioden (eller saldi for 
ferieåret). 

Med ændringen her kommer der tre nye koder. 

Bundsaldi styres enten i 'Generelle opsæt' (applikation 5099) afsnit 5940 'Saldi i 
bunden af lønspecifikationen' eller afsnit 5945 'Frihedsregnskab på lønseddel'. 

I begge afsnit er der tilføjet disse tre nye koder: 

• Lønperioden dette ferieår 
• Sidste ferieår (år-til-dato) 
• Lønperioden sidste ferieår 

   

5200  Udbetaling af feriepenge til timelønnet, der tidligere har været funktionær. 

Hvis en funktionær med feriepengekode 4 fratræder, skal der køres en 
feriepengebeskatning. Skyldige feriedage bliver opsummere i saldo 157 (fast saldo 
187) og skyldige feriepenge i saldo 158 (fast saldo 188). 

Hvis samme medarbejder senere genansættes som timelønnet med feriepengekode 3, 
vil systemet ifm. afholdelse af ferie kunne håndtere de feriedage og feriepenge, der 
tidligere er optjent, mens han/hun var funktionær. 

De dage medarbejderen afholder, skal blot registreres på lønart 8939 'Anmodning 
feriepenge, fælles' (fast lønart 39) på normal vis.  

Selvom medarbejderen nu er timelønnet (feriepengekode 3) vil programmet i 
ovennævnte situation danne postering med feriedage på lønart 8934 'Feriedage 
udbetalt brutto LUF' (FLN160).  
 

5200  Undgå at direktører/opsagte funktionærer i fritstillingsperiode optjener 
feriepenge 

Tidligere har man kunnet undgå at funktionærer f.eks. i en fritstillingsperiode har 
optjent feriepenge ved at give dem feriepengekode 0. 

Det samme har man typisk gjort på direktører, der ikke skal optjene feriepenge. 



Men denne metode skaber problemer efter beregning af feriepenge for dette ferieår er 
ændret (se eventuelt funktionsbeskrivelsen FPFUNKT). 

Årsagen er, at selvom medarbejderen har feriepengekode = 0 'Ingen optjening', vil 
lønkørsler stadig opsummere i saldo 2 'Feriepengeberettiget løn' og saldo 303 'DS 
Feriepengeberettiget løn'. Det skyldes, at medarbejderens lønarter opsummerer i de 
nævnte saldi, som på alle øvrige medarbejdere. 

Hvis man gerne vil undgå opsummering i de nævnte saldi på medarbejdere med 
feriepengekode = 0, kan der oprettes en lønart til nulstilling af disse saldi. Lønarten 
skal oprettes som en automatisk postering på den enkelte medarbejder. 

Lønartsoprettelse: 

Lønarten skal ligge i intervallet 7400 - 7449. I denne vejledning oprettes 
lønartsnummer 7449 'Nulstilling saldo 2 og 303'. 

Vælg applikation 'Lønarter' (5113) 
Opret lønartsnummer 7449 med teksten 'Nulstilling saldo 2 og 303' 
Beregningsregel = 4005 'Beløb = saldo x sats1 / 100 x -1' 
Sats 1 = 100,00 i både over og under 18 år 
Inddata: angives i linje 1 til nr. 3 'Beløb', kode 0 'Inddata kan indtastes, Udskr. 4 
'Udskrives i beløbskolonne' 
Saldooptælling angives med: 
Nr. 3 'Beløb', saldo 2 'Feriepengeberettiget løn' 
Nr. 3 'Beløb', saldo 303 'DS Feriepengeberettiget løn (13)' 
Konteringslinje = 0 
Beregningsregel og håndteringskoder: 
Beregningsregel = 4005 'Beløb = saldo x sats1 / 100 x -1' 
'Ja' til 'Medtag autopost ved orlov' 
Medtag autopost for fratrådte = 'Hvis indt. poster' 
Lønseddel: Udskriftskode på lønseddel angives til 'Udskrives ikke' 

Vælg applikation 'Generelt register, alle HRM afsnit' (5099) og start ved afsnit 
'Beregningsregel 4005' (5568) 
Opret lønart 7449 + ENTER 
Angiv saldo 2 'Feriepengebrettiget løn' i feltet 'Saldonummer, som anvendes' 
Angiv 'Lønperioden' i feltet 'Periode, der skal hentes' 
Øvrige felter skal ikke udfyldes. 

På medarbejder med feriepengekode = 0 oprettes i applikation 'Vedligehold 
automatiske posteringer' (5122) lønart 7449 med værdien 1 i 'Hyppighedskode' og 
værdien 1 i 'Restperiode'. 



Lønart 7449 'Nulstilling saldo 2 og 303' vil sørge for at nulstille saldo 2 i ferieåret og 
saldo 303 i kalenderåret. 
 

5200  Registrering af gamle og nye feriefridage på samme lønart 

Hvis gamle feriefridage først skal afholdes, inden der bruges af de nye feriefridage, 
har man hidtil manuelt skullet tjekke feriefridagssaldiene og manuelt skullet sørge for 
at få brugt den korrekte lønart til nedskrivning af gamle rest feriefridage (som er rullet 
over i saldo 793 Feriefridage rest overført (dage)). Når de gamle overførte feriefridage 
er brugt, er det en anden lønart, der skal bruges til nedskrivning af de "nye" 
feriefridagssaldi. 

Fremover kan alle afholdte feriefridage registreres på samme lønart (f.eks. lønart 8510 
Feriefridag afholdelse FGG). I lønkørslen tjekkes medarbejderens feriefridagssaldi 
automatisk. 

Hvis medarbejderen har gamle rest feriefridage/-timer (som er rullet over i saldo 
793/794) vil disse først blive brugt. Dvs. posteringen (eller dele af den) bliver 
automatisk flyttet til f.eks. lønart 8520 Feriefridag afh. overført FGG. 

Forudsætning for at systemet kan finde ud af først at bruge de ældste overførte 
feriefridage/-timer først er, at der på medarbejderens overenskomstkode (og eventuelt 
undernummer) i afsnit 5650 i en ny kode 'Træk i overførte feriefridage' står 'Ja'. 

Derudover skal alle afholdte feriefridage være registreret på lønarten, der står angivet i 
feltet 'Lønart udbetaling' (i kolonnen 'Afholdelse').  

Dette vil i EG's basis være lønart 8510 'Feriefridag afholdelse FGG'. Endvidere skal 
der under 'Overførte feriefridage' refereres til et andet overenskomstnummer (og 
undernummer). 

Eksempel: 

 

Overenskomstnummer (og undernummer), der refereres til, skal være oprettet i afsnit 
5650. Og her skal lønarten eventuelle gamle feriefridage/-timer skal flyttes over på stå 



i feltet 'Lønart udbetaling' (under overskriften 'Afholdelse'). I EG's basis system vil 
dette være lønart 8520 'Feriefridag afh. overført FGG'. 

Endvidere skal saldonummer med rest dage og saldonummer med rest timer angives:   

 

Læs eventuelt mere i funktionsbeskrivelsen Feriefridage. 
 

5200  Posteringer blev i nogle situationer ikke komprimeret sammen 

Hvis den lønart, der var umiddelbart før de posteringer, der skal komprimeres sammen 
på lønsedlen, havde en kode for, at den ikke skulle udskrives, blev de efterfølgende 
posteringer ikke komprimeret korrekt på lønseddel og i "Dan og beregn" i applikation 
5130.  
Denne fejl er nu rettet. 
 

5200  Udbetaling af en del af Fritvalg løbende sammen med lønnen 

I nogle overenskomster må medarbejderne få udbetalt en del af deres Fritvalgs 
opsparing løbende sammen med deres normale løn. Dette gælder, hvis medarbejderen 
ikke har kunnet disponere over hele bidraget til Fritvalgs lønkonoen. 

Typisk kan der maksimalt udbetales det forhøjede bidrag i forbindelse med 
overenskomstfornyelsen i 2020. 

Det betyder, at virksomheden for eksempel kan udbetale bidrag udover 4%. 

(Hvis medarbejderen opsparer f.eks. 11%, vil der således på lønart 8261 kunne 
udbetales 7% i hver lønkørsel). 

For igangsætning se beskrivelsen TIPS67 (tryk på F1). 
 

  



5210  Rekvirering af skattekort når skattekoden på stamkortet ændres 

Fremover bliver der automatisk bestilt et nyt skattekort hos SKAT, når en 
medarbejders skattekorttype ændres i applikation 'Vedligehold medarbejdere' (5120). 

Det gælder uanset om medarbejderens skattekort ændres fra hovedkort til bikort eller 
omvendt. 

Ændringen her betyder, at første gang 'Tilmelding til abonnement' udføres, så vil en 
hel del medarbejdere blive gentilmeldt til abonnement. 

(Den tekniske forklaring er, at der er forskel på værdien af MKOD06 i LLNM01P1 og 
indberetningen). 
 

5250  Lønart 8950 'Beregn ferietill/dage/timer LUF' dannes i feriepengeopgørelse for at 
undgå tidligere fratrådte dukker op i nye feriepengeopgørelser 

I forbindelse med feriepengeopgørelser for feriepengekode 4 og 6 kan der opstå 
situationer, hvor beregnede feriedage ændres i forhold til allerede beregnede optjente 
feriedage. Dette har tidligere ikke påvirket saldo 70 'Indeværende års optjente 
feriedage' (FSL037).  

Feriepengeopgørelsen (applikation 5250) er nu tilrettet, således lønart 8950 'Beregn 
ferietill/dage/time LUF' (FLN028) udløses i opgørelsen, hvis der ændres på beregnede 
dage. Der kan være tale om både positive og negative dage/timer. 

Ændringen har betydning for efterfølgende feriepengeopgørelser. Her skal allerede 
opgjorte medarbejdere ikke dukke op igen. 

Rettelsen gælder også for medarbejdere, der under ansættelsen internt har optjent 
mindre end 25 feriedage per ferieår, hvor feriedagene ved en fratrædelse omregnes til 
25 feriedage i feriepengeopgørelsen. 
 

 
Forudsætninger 

 
ASPECT4 HRM release Y22Q2 skal som minimum være installeret. 
Dette kan kontrolleres i applikation "Visning af system level information" (0361). 

 
Installationsaktiviteter før indlæsning 

 
Kontroller at der ikke er åbne lønkørsler. Alle kørsler skal være helt afsluttede også 
applikation "Afslut transm. til PBS" (5207). 

 Log på og modtag forsendelsen i applikation "Installer ASPECT4 software" (0590). 



 
Kontroller eventuelt om forsendelsen kan installeres ved at angive option 9 "Udfør 
kontrol". Hvis der vises fejl, skal disse korrigeres inden indlæsning. 

 
Installationsaktiviteter efter indlæsning 

 Log på og installer forsendelsen i applikation "Installer ASPECT4 software" (0590). 

 
Log på med en bruger, der har lønbiblioteket med i librarylisten, og udfør 
"Konverteringskørsler" (0690). Vælg forsendelsesnr. 0 og udfør konverteringen for 
system 405. 

 
Eventuelle ekstra modtagne programforsendelser med specialprogrammel til 
ASPECT4 HRM installeres. 

 
Udfør "Changing obj. owner to EDBGRP" (0216) med angivelse af 
programbiblioteket (typisk EGPGM – tjek evt. librarylisten). 

 Systemet er nu klar til brug med ASPECT4 HRM Release Y22Q4. 

 


