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Til menighedsrådenes og kirkegårdenes 

lønansvarlige 
 

 

 

 
FLØS NYT april 2011 

 

 
Hermed information om ændringer m.v. i FLØS. 
 

1. Orientering om slettekørsel 

 
I marts måneds FLØS-nyt orienterede vi om en planlagt ”slettekørsel” i FLØS i april måned 2011.  
Der er imidlertid konstateret et behov for at gemme en række løntransaktioner et stykke tid endnu, 
hvorfor slettekørslen desværre må udskydes nogle måneder. Arbejdet med at danne 
medarbejderoversigter er dog ikke spildt, da oversigterne vil kunne bruges ved slettekørslen, når 
den afvikles. Vi vil informere i god tid inden slettekørslen gennemføres. 
  

2. Ændring i kontoplanen 

 

I marts måneds FLØS-nyt var information om en mindre ændring i kontoplanen gledet ud. 
Der er oprettet en ny konto til modpostering af lønudbetalingen. Konto 979810 skal derfor ikke 
længere bruges som modpost til lønudbetalingen. I stedet skal menighedsråd og provstiudvalg 
fremover anvende 973040 som modpost til udbetaling af løn. 
 

 

3. Satser pr. 1. januar 2011 

 
I december måneds FLØS-nyt orienterede vi om nye satser gældende fra 1. januar 2011. Imidlertid 
var satserne for diæter og nogle af satserne for time- dagpenge ikke offentliggjort på det tidspunkt. 
Ministeret lovede, at satserne ville komme med i et kommende nummer af FLØS-nyt. Satserne 
fremgår nedenfor.  
 
Satsændringerne er foretaget i FLØS. 
 
For yderligere information omkring udfyldelsen af de enkelte lønarter henvises til vejledning til 
FLØS – Tabeller og koder, afsnit 8. 
 
Diæter 

Sats Lønart 

Satsen er kr. 397,00 Indberetningen finder sted via lønart 5100 
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Time- dagpenge 

Sats Lønart 

Pr. døgn kr. 390,00 (uændret) Indberetningen finder sted via lønart 8845 
Pr. time kr. 16,25 (uændret) Indberetningen finder sted via lønart 8850 

Fradrag for fortæring af frokost 
og aftensmad kr. 117,00 
(uændret) 

Indberetningen finder sted via lønart 8855 

Fradrag for fortæring af 
morgenmad kr. 58,50 (uændret) 

Indberetningen finder sted via lønart 8855 

 
 

Kirkeministeriet, den 8. april 2011 
 

Med venlig hilsen 
Rasmus Rex, FLØS-ansvarlig 


