
  

Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige 
 

FLØS NYT oktober 2011 
 
Der er foretaget følgende ændringer i FLØS: 
 

 Forhøjelse af HK Løngruppe 2, sats 1, pr. 1. april 2011 

 
I henhold til OAO-Fællesoverenskomsten og Organisationsaftalen for kontorfunktionærer, 
laboranter og IT-medarbejdere (HK), er sats 1 i Løngruppe 2, provins og hovedstad (grundbeløb 
pr. 1. oktober 1997) forhøjet med kr. 1.500,00 pr. 1. april 2011. 
 
Provins: 
Grundbeløbet er forhøjet fra kr. 194.700,00 til kr. 196.200,00 
Hovedstad: 
Grundbeløbet er forhøjet fra kr. 202.700,00 til kr. 204.200,00 
 
Efterregulering er sket automatisk i FLØS. 
 

Forhøjelse af StK-Minipension pr. 1. april 2011 

 
Som et af resultaterne af overenskomstforhandlingerne i 2011 er pensionsbidraget for STK-
minipension forhøjet fra 10,28 % til 10,65 % pr. 1. april 2011. 
 
Efterregulering er sket automatisk i FLØS. 
 

To nye konti i artskontoplanen til AM-bidragsfri indkomst og ændret kontering 

 
Der er foretaget følgende ændringer i artskontoplanen for de lokale, kirkelige kasser år 2011, 
kontoplankode 7 ”Lokale kasser”: 
 
Der er oprettet to nye konti i artskontoplanen til AM-bidragsfri indkomst (godtgørelse for 1., 2. og 
3. ledighedsdag). Det drejer sig om  

• ny konto nr. 987210 ”Kont grundl A-indk U/AM” 

• ny konto nr. 987220 ”Kont grundl A-indk U/AM” 
 
For lønarterne 9973 og 9974, er lønartsbetegnelsen ændret  

• fra Lønart 9973 ”Kontering grundl. AM-bidr. med” til Lønart 9973 ”Kont grundl A-indk 
U/AM” og 

• fra Lønart 9974 ”Kontering grundl. AM-bidr. med” til  Lønart 9974 ”Kont grundl A-indk 
U/AM” 

 
Endvidere er konteringen på de 2 sidstnævnte lønarter ændret fra ’manglende kontering’ til 
kontering som følger: 

• Lønart 9973 ”Kont grundl A-indk U/AM”, oprettes med konto 987210 

• Lønart 9974 ”Kont grundl A-indk U/AM”, oprettes med konto 987220 
 
Ændringerne vil slå igennem på bogføringsbilagene fra og med september måneds lønkørsel 2011 
og være opdateret i artskontoplanen i næste uge (41).  
 

Kirkeministeriet, den 5. oktober 2011 
Med venlig hilsen 

Rasmus Rex, FLØS-ansvarlig 


