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Til menighedsrådenes og kirkegårdenes 

lønansvarlige 
 

 

 

 
FLØS NYT december 2010 

 

 

Hermed sendes information omkring ændringer foretaget i FLØS. 
 

1. Formålskontering – formål 99 

 
Formål 99 er oprettet til medarbejdere, hvor menighedsrådet endnu ikke har formålsfordelt lønnen. 
Ved næste lønkørsel vil nogle menighedsråd derfor opleve, at der er registreret løn på formålskonto 
99. I de tilfælde skal menighedsrådet tage kontakt til stiftet, for at få oplyst, hvilke medarbejdere der 
er tale om. Menighedsrådet skal indberette formålene til stiftet på FL02. Der arbejdes på at få 
oplysningerne om formål 99 ud i den bilagspakke, der følger en lønkørsel. 
 
 

2. Ændring af blanketten FL-02 - formålskontering 

 
I forbindelse med at der at skal ske formålskontering på medarbejdere i FLØS, er der foretaget en 
ændring af FL-02 ”Medarbejder”. Der er oprettet et felt ”Formålskontering”, hvor der kan angives 
formålskontering på op til 6 formål.  
 
For hver medarbejder angives formålet ifølge formålskontoplanen og den procentdel af 
arbejdstiden, som er anvendt til formålet. Formålet skal kun angives ved ændringer i forhold til 
tidligere indberetning eller hvis der ikke tidligere er sket indberetning af formål. For de formål som 
er indberettet via økonomiportalen, skal der ikke ske fornyet indberetning, medmindre formålene 
ændres.  
 
Formålskontoplanen findes på www.km.dk/ministeren-og-ministeriet/love-regler/cirkulaerer.dk 
 
FL-02 kan rekvireres ved at kontakte stiftet.  
 
 

3. Nu kommer de elektroniske lønsedler til folkekirkens ansatte 

 
Fra og med januar-lønnen for 2011 vil bagudlønnede ansatte i Folkekirken, ligesom mange andre 
offentligt ansatte, modtage lønsedler elektronisk i e-Boks. De forudlønnede følger efter med 
februar-lønnen. 
 
I en overgangsperiode på de første 3 måneder af 2011 vil de ansatte også modtage den sædvanlige 
lønseddel på papir. 
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Hver medarbejder skal derfor på et tidspunkt oprette sig som e-Boks bruger for at kunne se sin 
lønseddel. Det koster ikke noget at oprette e-Boks og alle kan gøre det. På www.e-boks.dk er 
beskrevet, hvordan man opretter og bruger e-Boks.  
 
e-Boks er en sikker elektronisk postboks, hvor man kan modtage og opbevare de dokumenter, man 
normalt modtager med posten. Man kan også gemme attester og andre af ens vigtige og private 
papirer i e-Boks. e-Boks er tilknyttet ens cpr-nummer og følger én, uanset om man flytter eller 
skifter e-post adresse. 
 
Det er vigtigt at understrege, at de ansatte stadig får udbetalt deres løn, selv om de endnu ikke har 
oprettet deres e-Boks. Lønnen vil på helt normal vis være til disposition på kontoen den sidste 
hverdag i måneden. 
 
Samtlige den ansattes lønsedler for 2011 og fremefter (bortset altså fra januar 2011-lønsedlen for 
forudlønnede) vil ligge i hans/hendes e-Boks, selv om den ansatte først senere, f.eks. i april 2011, 
opretter sig som e-Boks bruger.  
 
Menighedsrådet vil i øvrigt fortsat modtage kopier af de ansattes lønsedler sammen med de øvrige 
lønbilag. 
 
Fra og med april 2011 modtager præsterne og menighedsrådenes ansatte altså ikke længere 
automatisk lønsedler på papir.  
 
Der er dog mulighed for fortsat at få en lønseddel på papir, hvis menighedsrådet enten A) beslutter 
at give ansatte, som ønsker det, lejlighed til f.eks. på kirkekontoret selv at udskrive en kopi af deres 
lønseddel eller B) beslutter at udlevere en kopi af lønsedlen til ansatte, som ønsker dette. 
Sidstnævnte kan måske være praktisk vedrørende medlemmer af børne-/ungdomskor, som 
modtager honorar via FLØS.  
 
 

4. Nye satser pr. 1. januar 2011 

 
Følgende nye satser er gældende fra 1. januar 2011. For yderligere information omkring udfyldelsen 
af de enkelte lønarter henvises til vejledning til FLØS – Tabeller og koder, afsnit 8. 
 
Km-godtgørelse 
Sats Lønart 

Høj sats kr. 3,67 Indberetningen for skattefri godtgørelse sker via lønart 
8600, mens indberetningen for skattepligtigt godtgørelse 
sker via lønart 5210. 

Lav sats kr. 2,00 Indberetningen for skattefri godtgørelse sker via lønart 
8607, mens indberetningen for skattepligtigt godtgørelse 
sker via lønart 5200. 
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Sygedagpenge 
Sats Lønart 

Pr. dag kr. 766,00 (5D) Indberetningen finder sted via lønart 3920. 

Pr. time kr. 103,51 Indberetningen finder sted via lønart 3930. 
 
Dagpenge for 1. og 2. og 3. ledighedsdag 
Sats Lønart 

Pr. dag kr. 766,00 Indberetningen finder sted via lønart 5300. 

 
Time- dagpenge 
Sats Lønart 

Fast godtgørelse 
natophold kr. 195,00 
(uændret) 

 
Indberetningen finder sted via lønart 5110. 

 
Satsen for diæter (lønart 5100), satsen for time-dagpenge pr. døgn (lønart 8845), satsen for time-
dagpenge pr. time (lønart 8850), fradrag for fortæring af frokost og aftensmad (lønart 8855) samt 
fradrag for fortæring af morgenmad (lønart 8855) er endnu ikke offentliggjort fra 
Personalestyrelsen. Satserne vil herfra blive offentliggjort i næste FLØS-nyt. Menighedsrådene kan 
i mellemtiden holde sig orienteret om offentliggørelse af Personalestyrelsens cirkulære om 
satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser på hjemmesiden: www.perst.dk   
 
Diverse satsændringer: 
 

Kapitalpension 
Grænsen for indskud til kapitalpension i indkomståret 2011 er kr. 46.000,00. Beløbet er uændret i 
forhold til indkomståret 2010. 
 

ATP 
For beregning af ATP-bidrag der er omfattet af beregningsgrundlaget vedrørende beløbsgrænser er 
satserne for indkomståret 2011 følgende: 
 

Grænser Kr. 

Øvre grænse mand 20.912,58 

Mellem grænse mand 13.941,72 

Nedre grænse mand   6.970,86 
Øvre grænse kvinder 18.884,97 
Mellem grænse kvinder 12.589,98 

Nedre grænse kvinder   6.294,99 
  
Det skal bemærkes, at FLØS automatisk tager højde for disse beregninger, når stillingskategorien 
der anvendes på en ansat er oprettet med værdien NB = ATP/Beløbsbaseret. 
 

5. Sognemedhjælpere og seniorbonus  
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På www.folkekirkenspersonale.dk under FLØS vejledninger ligger en liste over de lønkategorier i 
FLØS, der er omfattet af seniorbonusordningen. Listen er blevet opdateret således at det fremgår, at 
også sognemedhjælpere ansat efter cirkulærebestemte vilkår er omfattet (kategori 1132). 
Sognemedhjælpere ansat efter cirkulærebestemte vilkår, der opfylder kriterierne, har ret til 
seniorbonus fra den 1. januar 2010. 
 
 
 

Kirkeministeriet, den 17. december 2010 
 

Med venlig hilsen 
Finn Skjoldan, FLØS-ansvarlig 


