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Opdateret lønforhandlingsmateriale på stifternes hjemmeside 

Stifterne udarbejdede i efteråret 2010 lønforhandlingsmateriale til brug for menighedsrådene ved 

de lokale lønforhandlinger. Materialet er nu opdateret på baggrund af de indhentede erfaringer fra 

sidste års lønforhandlinger. Materialet er tilgængeligt på samtlige stifters hjemmesider, hvorfra der 

af praktiske hensyn linkes til Haderslev Stifts hjemmeside. 

 

Ændringer i ferieloven pr. 1. maj 2011 

Folketinget har vedtaget en ændring af ferieloven, der er trådt i kraft pr. den 1. maj 2011. 

De væsentligste ændringer er følgende:  

1. Ferie i fritstillingsperioden 

2. Forlængelse af fristen for meddelelse om overførsel af 5. ferieuge 

3. Forældelse af feriepenge 

4. Kontrol af indbetaling til feriefonde 

 

Ferie i fritstillingsperioden 

Efter de tidligere ferieregler ansås ferie for afholdt i en fritstillingsperiode, hvis varslet for ferien og 

selve ferien kunne placeres i fritstillingsperioden, uanset medarbejderen i fritstillingsperioden 

havde påbegyndt nyt arbejde og derfor ikke kunne afholde sin ferie. 

For fritstillinger efter den 1. maj 2011 anses ferien fortsat for afholdt i fritstillingsperioden, men 

kun hvis medarbejderen har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af 

varslet for ferien. 
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Hvis lønmodtageren får nyt arbejde i fritstillingsperioden, anses ferien kun for afholdt 

• hvis lønmodtageren rent faktisk holder ferien hos den nye arbejdsgiver eller 

• hvis arbejdsgiveren ikke har mulighed for at modregne lønmodtagerens løn fra den nye 

arbejdsgiver i lønnen i fritstillingsperioden ifølge overenskomst, fratrædelsesaftale eller 

funktionærloven.  

• Ifølge funktionærloven kan arbejdsgiveren ikke modregne i lønnen efter reglerne om 

minimalerstatning for en periode svarende til den løbende måned plus tre måneder efter 

fritstillingstidspunktet.   

� Mere om de nye regler om ferieafvikling under fritstilling  

Forlængelse af fristen for at meddele overførsel af 5. ferieuge 

Medarbejderne får frist frem til 30. september efter ferieårets udløb til at søge om overførsel af ferie 

til det næste ferieår. 

Forældelse af feriepenge 

Fremover gælder en 3 årig forældelsesregel fra ferieårets udløb, således at medarbejderens krav på 

feriepenge ikke forældes allerede den 30. september efter ferieårets udløb. De nye regler om 

forældelse finder anvendelse for optjeningsåret 2009 og frem. 

Kontrol af indbetaling til feriefonde 

Arbejdsmarkedets Feriefond skal fremover sikre, at virksomhederne afregner korrekt ved at tage 

stikprøvekontrol. Den lovændring finder anvendelse for kontrol af feriepenge, der vedrører 

optjeningsåret 2010 og frem. 

 

Tjenesterejser og kilometergodtgørelse 

Statens regler om tjenesterejser og kilometergodtgørelse gælder for ansatte i folkekirken. 

Udgangspunktet er, at offentlige transportmidler skal benyttes på tjenesterejser frem for private 

transportmidler, specielt privat bil. Dette skyldes en forhåndsformodning om, at dette er det 

billigste. 

Menighedsrådet kan tillade, at den ansatte benytter privat transportmiddel, hvis det ud fra en 

samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for tjenestestedet. Benyttelse af 

privat transportmiddel på tjenesterejse kræver altid menighedsrådets forudgående godkendelse.  

Den lave sats anvendes som hovedregel ved kilometergodtgørelse 
Benyttes privat bil til kørsel er hovedreglen, at den lave sats anvendes ved beregning af 
kilometergodtgørelsen.  
Gennem den lave sats ydes der dækning for de variable udgifter, der er forbundet med at køre i 
bil, dvs. benzin, dækslid, værditab og vedligeholdelse. Merudgifterne ved mere lejlighedsvis at 
køre tjenstligt i privat bil mv. anses for dækket gennem godtgørelse af de variable udgifter. 
 
Udbetaling af den høje sats kræver, at tjenestestedet udfærdiger en skriftlig personlig 
kørselsbemyndigelse.  
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Den høje sats er beregnet til ansatte, der forudsættes at stille bil til rådighed i forbindelse med 
deres arbejde, eller som efter tjenestestedets vurdering kun vanskeligt kan bestride dette, hvis de 
ikke kørte i privat bil.  
Gennem den høje sats ydes der udover de variable udgifter også delvis dækning for de faste 
udgifter, der er forbundet med at holde bil, dvs. forsikring, ejerafgift m.m. 
En kørselsbemyndigelse skal indeholde en afgrænsning af, hvilke tjenesterejser bemyndigelsen 
omfatter. Kørsel, som ikke falder inden for bemyndigelsens ordlyd, afregnes efter lav sats. 
Der kan udfærdiges skriftlig kørselsbemyndigelse  
 

� Læs mere om  Finansministeriets regler om kilometergodtgørelse 

 

 

Kirkeministeriet den 12. august 2011 

Med venlig hilsen 

Sine Dreyer 

specialkonsulent  

 

 

 

 

 


