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Til menighedsrådenes og kirkegårdenes 
lønansvarlige 
 

FLØS NYT MARTS 2010 
 
 
Hermed fremsendes marts måneds information om FLØS. 
 
 

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

Orientering om sletning af ikke afholdte feriedage: 
I starten af juni måned slettes alle ikke afholdte feriedage, som er optjent i kalenderåret 2008. Der 
skal skelnes mellem 5 og 6 dages uge. Optjening for et helt ferieår er henholdsvis 25 og 30 dage. 
 
Hvis ikke al ferie, som er påbegyndt senest 30. april 2010, er indberettet, skal der ske en 
opdatering af saldi, inden indberetningen finder sted. 
Dette gøres på følgende måde: 
Lønart 70, hvor antal optjente dage angives (eks. 30). Optjeningsåret angives til 2008. 
Lønart 71, hvor antal afholdte dage, som er optjent i 2008, angives (eks. 24). Optjeningsåret angives 
til 2008. 
Ovenstående eksempel giver en restsaldo på 6 feriedage, som kan indberettes på fraværskode 201 til 
juni lønkørsel. 
 
Hvis der skriftligt er aftalt overførsel af feriedage til efterfølgende ferie (maks. en uge): 
Lønart 70, hvor antal optjente dage angives (eks. 30). Optjeningsåret angives til 2008. 
Lønart 71, hvor antal afholdte dage optjent i 2008 angives (eks. 24). Optjeningsåret angives til 
2008. Opmærksomheden henledes på, at angivelse af overført ferie først må ske efter den 15. juni, 
hvor slettekørslen er foretaget.   
Ovenstående eksempel giver en restsaldo på 6 feriedage, som kan indberettes på fraværskode 201 i 
løbet af ferieåret 2010/2011.  
 
Hvis der skal ske udbetaling af ikke afholdt ferie (skal kun ske fra arbejdsgivers side, hvis 
nettobeløbet er 1.500,- eller derunder). 
Lønart 70, hvor antal optjente dage angives (eks. 30). Optjeningsåret angives til 2008 
Lønart 71, hvor antal afholdte dage af dem i 2008 optjente angives (eks. 24). Optjeningsåret angives 
til 2008. 
Ovenstående eksempel giver en restsaldo på 6 feriedage, som kan indberettes på lønart 3950. 
 
 
Orientering om ikke afholdte særlige feriedage. 
Der vil i starten af juni blive slettet alle ikke afholdte særlige feriedage. 
 
Hvis der er indgået skriftlig aftale om overførsel af særlige feriedage til ferieår 2010/2011. 
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Lønart 2600 anvendes til ansatte med 5-dages arbejdsuge. Antal overførte dage angives (maks. 5 
dage pr. optjeningsår). Optjeningsåret angives til 2008.  
Lønart 2610 anvendes til ansatte med 6-dages arbejdsuge. Antal overførte dage angives (maks. 6 
dage pr. optjeningsår). Optjeningsåret angives til 2008.  
 
Hvis der ikke er indgået skriftlig aftale om overførsel af særlige feriedage, skal de afregnes: 
Lønart 74, hvor antal optjente feriedage angives (eksempelvis 5 dage). Optjeningsår angives til 
2008 eller tidligere. 
Lønart 75, hvor antal afholdte særlige feriedage for optjeningsåret angives (eksempelvis 2 dage). 
Optjeningsår angives til 2008 (eller tidligere). 
Ovenstående eksempel giver en restsaldo på 3 særlige feriedage, som kan udbetales. Ved udbetaling 
anvendes lønart 5130 ved ansatte med 5 dages arbejdsuge og lønart 5132 ved ansatte med 6 dages 
arbejdsuge.  
 
 

2. Reguleringsprocenten 
 
Reguleringsprocenten pr. 1. april 2010 er 31,0660 pct. Reguleringen er lagt ind i FLØS. 
Kirkeministeriets lønoversigt og Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer er d.d. blevet ændret, og 
den nye procentregulering er indarbejdet. Lønoversigterne kan findes på 
www.folkekirkenspersonale.dk.  
 
 

3. Tabeller og koder 
 
Vejledningen om tabeller og koder i FLØS foreligger i en ny version, der er opdateret i marts 2010. 
Vejledningen findes på www.folkekirkenspersonale.dk. 
 
 

4. Multimedieskat 
 
I december måneds FLØS-nyt oplyste Kirkeministeriet, at fast lønart 5465 ville blive anvendt til 
den nye Multimedieskat. Det kan supplerende oplyses, at hvis en ansat er omfattet af 
Multimedieskatten, skal der ske indberetning på lønart 5465 med angivelse af startdato fra det 
tidspunkt, hvor den ansatte blev omfattet af Multimedieskatten. Lønarten foretager en beregning af 
multimedieskatten, hvor den ansatte bliver beskattet af værdien på 250 kr. om måneden svarende til 
en beskatning på værdien af 3.000 kr. årligt. Den kan efterregulere tilbage til 1. januar 2010, hvor 
ordningen trådte i kraft.  
 
 

 
Kirkeministeriet, den 31. marts 2010 

 
Med venlig hilsen 

Finn Skjoldan, FLØS-ansvarlig 


