
  

Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige 
 
 

FLØS NYT december 2011 
 
 
Hermed december måneds information om ændringer m.v. i FLØS: 
 
 
 

1. Elektroniske lønbilag fra FLØS pr. 1. januar 2012 

 
Fra 2012 vil lønbilag til arbejdsgiverne kun blive leveret elektronisk. Bilagene er de samme som 
dem, der hidtil er blevet leveret på papir, dog suppleret med bogføringsbilag med specifikationer, 
som mange har efterspurgt. 
 
Det hele bliver placeret på Den Digitale Arbejdsplads under den nye fane DATAARKIV. 
Når man åbner fanen, vil formand, kontaktperson og regnskabsfører have adgang til de lønbilag, 
som FLØS hver måned sender til de lønansvarlige. 
 
Dataarkivet vil fra begyndelsen rumme lønbilag fra november og december 2011, men vil i løbet 
af kort tid også omfatte lønbilag for den øvrige del af 2011. 
 
Der henvises i øvrigt til vejledningen ”Den Digitale Arbejdsplads: DATAARKIV” fra 
Kirkeministeriets It-Kontor (dokument nr. 120979-11) på Intranettet. Spørgsmål kan rettes til 
Kirkeministeriets It-Kontor. 
 
 

2. ATP 

 
Pr. 1. januar 2012 indføres en ny ATP-sats for en række ansatte. Satsen til beregning ATP hedder 
ATP F-bidrag. 
 
Det nye F-bidrag beregnes med: 
kr. 79,20 - Fuldt bidrag 
kr. 52,80 - 2/3 bidrag 
kr. 26,40 - 1/3 bidrag.  
 
Alle medarbejdere, der overgår til ATP F-bidrag, får frem til 31.december 2011 beregnet ATP  
med E-bidrag. De stillingskategorier, som omfattes, vil fremgå af Kirkeministeriets lønoversigter, 
som opdateres primo januar 2012.  
 
Satsen for ATP timebidrag til løsarbejdere er uændret kr. 0,64 pr. time. 
 
For beregning af ATP-bidrag, der er omfattet af beregningsgrundlaget vedrørende beløbsgrænser 
er satserne for indkomståret 2012 følgende: 
 



  

Nye grænser pr. 1. januar 2012 Kr. 

Øvre grænse mand 21.477,69 
Mellem grænse mand 14.318,46 

Nedre grænse mand 7.159,23 
Øvre grænse kvinder 19.395,09 

Mellem grænse kvinder 12.930,06 
Nedre grænse kvinder 6.465,03 

 
Det bemærkes, at FLØS automatisk tager højde for ovennævnte ændringer og beregninger, når 
stillingskategorien, der anvendes på en ansat, er oprettet med værdien NB = ATP/Beløbsbaseret. 
 
 

3. Seniorbonusordningen 

 
Ordningen afvikles 
Som omtalt i tidligere FLØS-Nyt bortfalder retten til opsparing af seniorbonus den 1. januar 2012. 
 
Den automatiske udbetaling af seniorbonus lukkes pr. 31. december 2012. Medarbejdere, som har 
opsparet seniorbonus i 2011, kan fortsat få udbetalt seniorbonus på normal vis i 2012. 
 
Seniorbonus- refusion til menighedsrådene 
Som omtalt i FLØS-Nyt juli 2010 blev der i forbindelse med aftalen om seniorbonusordningen 
afsat centrale puljemidler til at finansiere en del af den udgift, der pålægges de lokale 
arbejdsgivere. Dette medfører, at der for en del af de ansatte er tale om en ordning med en delvis 
finansiering af omkostningen til seniorbonussen. 
 
På den baggrund vil nogle menighedsråd - i lighed med i juli 2010 - modtage en refusion for en 
del af den omkostning, de har haft til seniorbonus i perioden fra 1. januar 2010 til 31. december 
2011. Det er som nævnt ikke hele udgiften, der refunderes, og refusionen omfatter som omtalt 
heller ikke alle typer af medarbejdere. 
 
Ministeriet er ved at opgøre Folkekirkens andel af refusionsmidlerne baseret på baggrund af de 
ansatte, som er oprettet i FLØS, og refusionen vil derfor også blive tildelt på baggrund af de 
oplysninger, der er tilgængelige i lønsystemet. 
 
Midlerne vil blive overført fra Det Administrative Fællesskab i Lolland-Falsters Stift til 
menighedsrådenes Nemkonto i begyndelsen af 2012. Der vil forinden blive orienteret nærmere i 
FLØS-Nyt. 
 
 

4. Mest til regnskabsførere: Fra Kirkeministeriets Økonomikontor om bogføring af løn til 
 forudlønnede i orbindelse med årsskiftet 

 
Ved udbetaling af løn til forudlønnede ansatte må det sikres, at udgiften bogføres korrekt. 

Hvis bogføringsbilaget modtages elektronisk og arbejdsgiveren har forudlønnede ansatte, vil man 
modtage to bogføringsbilag vedrørende december-lønkørslen. For de forudlønnede indebærer 
bogføring, at der bogføres på tværs af regnskabsår. Selve udbetalingen og hensættelserne sker i det 



  

gamle år, hvorimod lønudgiften vedrører det nye år. Det betyder, at statusdelen af lønbogføringen 
skal placeres i det gamle år og driftsdelen i det nye år. Dette kan imidlertid kun lade sig gøre, hvis 
man bruger en mellemregningskonto som overgang imellem de to bogføringer. 

Hvis man indlæser det elektroniske bogføringsbilag fra FLØS i regnskabet, kan man gøre 
følgende: 

I 2011 indlæses bilaget med forudlønnen for januar fra december-lønkørslen i regnskabssystemet. 
Når kladden er indlæst, skal alle bogføringslinjer, der indeholder lønudgifter (artskonti 18xxxx) 
slettes. Der kan også i kladden være befordringsgodtgørelse o. lign. (artskonti 22xxxx). Disse skal 
ikke slettes, da disse udgifter vedrører 2011. Når lønlinjerne er slettet, vil der i kladden være en 
balance, som svarer til den slettede løn. Denne omkostning føres på mellemregningskonto 613030 
”A conto udbetalt løn”. Kladden vil nu balancere og kan dermed bogføres. Nu vil lønudbetalingen 
og diverse hensættelser fremgå af regnskabet, og den forudbetalte løn er nu registreret som et 
tilgodehavende. 

I 2012 indlæses bilaget for forudlønnen fra december-lønkørslen igen. Når kladden er indlæst, 
slettes alle linjer bortset fra linjer, som vedrører løn (artskonti 18xxxx). Man sletter altså nu de 
linjer, man før beholdt, og beholder de linjer, man før slettede. Der vil nu være en balance i 
kladden, der svarer til de slettede linjer. Betaling af lønomkostningen føres på konto 613030, som 
derved bliver tømt. Udgiften til løn er nu blevet registreret i det nye regnskabsår. 

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Kirkeministeriets Økonomikontor. 
 
 

Kirkeministeriet, den 21. december 2011 
 

Med venlig hilsen 
- og God Jul! 

 
Rasmus Rex, FLØS-ansvarlig 

 


