
Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige 
 
 

FLØS NYT april 2012 
 
 

Hermed information om ændringer mv. vedr. FLØS: 
 
 

1. Ministeriets lønoversigt pr. 1. april 2012  

 

Nu er lønoversigten pr. 1. april 2012 at finde på www.folkekirkenspersonale.dk 

 

Det nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012 og procentreguleringen pr. 1. april 2012 er omtalt 

nærmere i sidste måneds FLØS-Nyt. 

 

OBS! 
Som også omtalt i FLØS-Nyt marts 2012 implementeres det nye grundbeløbsniveau og 
procentreguleringen automatisk i FLØS, men først i maj 2012 (maj bagud/juni forud). 
 
Indtil 7. maj 2012 skal grundbeløb derfor så vidt muligt fortsat indrapporteres til FLØS i niveau pr. 1. 
oktober 1997, jf. lønoversigten pr. 1. april 2010 (opdateret november 2011). 
 
Ministeriets IT-Kontor vil efter implementeringen i FLØS lægge en medarbejderoversigt på den 
Digitale ArbejdsPlads med grundbeløb ”før og efter”, således at arbejdsgiverne har mulighed for at 
kontrollere den automatisk foretagne omregning og afrunding til nyt grundbeløbsniveau. 
 

Hvis man konstaterer fejl i denne forbindelse, rettes henvendelse til stiftets FLØS-afdeling. 

 

Vedrørende vikarsatser bemærkes, at menighedsrådet og vikaren - såfremt vikariatet ikke omfattes 

af overenskomst eller organisationsaftale - ved ansættelsen skal aftale, hvilket honorar, vikaren skal 

have og dermed hvilken sats, der skal anvendes. Som konsekvens heraf vil lønoversigten med 

vejledende satser for vikarer ikke blive opdateret fremadrettet. Vikarer er ikke er berettiget til løn 

under ferie; men der tilkommer disse feriegodtgørelse på 12,5 % af honoraret. Feriegodtgørelse 

udbetales via FerieKonto. 

 

 

2. Registrering af ferie og sygdomsfravær i FLØS 

 

I FLØS opspares en medarbejders feriedage løbende, og ferie- og sygdomsfravær skal registreres og 

indberettes løbende til FLØS. 

 

Ved indberetningen er det vigtigt at være opmærksom på, at hvis en medarbejder afholder ferie 

henover et månedsskifte, skal der indberettes to fraværsregistreringer, én for hver måned. 

 



Eksempel på indberetning: 

Medarbejderen holder ferie i perioden 27. marts til og med 6. april. Her skal der indberettes 

følgende: 

• Fraværskode xxx: 27. marts til 31. marts 

• Fraværskode xxx: 1. april til 6. april 

 

Hvis arbejdsgiveren indberetter fraværsregistrering henover et månedsskifte, medfører det en 

forkert beregning. Det bemærkes, at Brandsofts og Skovbo Datas systemer ikke automatisk afviser 

fraværsregistrering henover et månedsskifte. 

 

 

3. Orientering om ikke afholdte feriedage og ikke afholdte særlige feriedage 

 

Feriedage og særlige feriedage skal normalt holdes i det ferieår erår), der følger efter optjeningsåret. 

 

Optjeningen for et helt ferieår er 25 feriedage og 5 særlige feriedage for menighedsrådenes ansatte 

(5 dages arbejdsuge). 

 

Hidtil er der i FLØS blevet foretaget sletning/nulstilling af almindelige feriedage og særlige 

feriedage i juni måned, men som følge af en ændring af ferieloven kan der nu helt frem til 30. 

september efter et ferieårs udløb indgås eventuel aftale mellem menighedsrådet og den enkelte 

medarbejder om overførsel af almindelige feriedage. 

 

Der er derfor i FLØS planlagt sletning/nulstilling af almindelige feriedage og særlige feriedage 

(optjent i 2010) i oktober 2012. 

 

Har menighedsrådet ikke anvendt ferie-/fraværsregistrering i det snart forgangne ferieår (1/5 2011 - 

30/4 2012), bør menighedsrådet kontakte stiftets lønafdeling for at undgå fejlagtig nedskrivning af 

feriedage optjent i 2010. 

 

Almindelige feriedage 

Hvis menighedsrådet har indgået aftale med en medarbejder om overførsel af den 5. ferieuge, skal 

dette ikke indberettes til FLØS. Feriedage optjent i 2010 videreføres som saldo i FLØS frem til 

oktober 2012. 

 

Hvis menighedsrådet har indgået aftale om udbetaling af ikke afholdte feriedage fra optjeningsåret 

2010, skal det indberettes på lønart 3950, xx antal dage til udbetaling. 

 

Særlige feriedage 

Har menighedsrådet allerede indgået aftale om overførsel af særlige feriedage, skal det indberettes 

på lønart 2600 med xx antal dage, optjeningsår 2010. 

 

Udbetaling af særlige feriedage: 

Hvis menighedsrådet ikke har indgået aftale om overførsel af særlige feriedage, skal tilgodehavende 

særlige feriedage afregnes via lønart 5130, xx antal dage, optjeningsår 2010. 

 



4. Feriekonto - fejlagtige opkrævninger 

 

Der er forekommet tilfælde - eksempelvis i Haderslev Stift -, hvor Feriekonto ved en fejl har 

udsendt opkrævninger til arbejdsgivere, selvom disse har en aftale med et lønservicebureau (stiftet) 

om at FLØS står for indberetning og indbetaling. 

 

Regningerne er udskrevet i april 2012 og vedrører forfaldsdatoen 1. marts 2012. 
 
Hvis menighedsrådet afregner løn og feriepenge via FLØS, skal der ses bort fra disse regninger. 

 

Fejlen skyldes ifølge ministeriets oplysninger, at en såkaldt spærre-periode i Feriekontos system har 

været sat for kort, og for poster med en ældre forfaldsdato end 1. marts 2012 er der derfor fejlagtigt 

blevet sendt en opkrævning, selv om arbejdsgiveren var tilmeldt et lønservicebureau. Fejlen skulle 

være en engangsforeteelse i forbindelse med overgang mellem systemer hos Feriekonto og vil blive 

rettet automatisk af Feriekonto. I modsat fald rettes henvendelse til Feriekonto. 

 

 

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 20. april 2012 
 

Med venlig hilsen 
Rasmus Rex, FLØS-ansvarlig 


