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Til menighedsrådenes og kirkegårdenes 
lønansvarlige 
 
 
 

 
FLØS NYT JULI 2010 

 
 
Hermed sendes juli måneds information om FLØS. 
 

1. Seniorbonus– refusion til menighedsrådene 
 
 
Som et led i trepartsaftalen mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere og repræsentanter for 
arbejdstagerorganisationerne blev der lavet en aftale om seniorbonus for ansatte, der har nået en 
bestemt alder. Aftalen løber fra 2009 til 2011. Aftalen dækker inden for folkekirkens område alle de 
grupper, som er tjenestemænd, ansatte på tjenestemandslignende vilkår, ansatte som er omfattet af 
en overenskomst, eller hvor der er indgået aftale om at følge en overenskomst for det konkrete 
ansættelsesforhold. For en nærmere beskrivelse af seniorbonus på folkekirkens område, herunder 
hvem der er omfattet, henvises til http://www.folkekirkenspersonale.dk/floes/floes-vejledninger/ 
hvor der både findes en liste med medarbejdergrupper, der var omfattet i 2009, og en liste med 
medarbejdergrupper der er omfattet i 2010.  
 
Parterne har i forbindelse med aftalen 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 modtage en refusion for en del af den omkostning, de har haft til seniorbonus i 
perioden fra 1. januar 2009 til 31. december 2009. Det skal præciseres, at det ikke er hele udgiften, 
der refunderes, og at refusionen ikke omfatter alle typer af medarbejdere.  
 
Folkekirkens andel af de midler, der er sat af til refusion, er baseret på de tal, som er kendte af 
Kirkeministeriet og Finansministeriet, hvilket betyder, at refusionen er opgjort på baggrund af de 
ansatte, som er oprettet i FLØS. Af samme grund vil refusionen blive tildelt på baggrund af de 
oplysninger, der er tilgængelige i FLØS. Opgørelsen er baseret på tal fra 3. kvartal 2008.  
 
Midlerne vil blive overført fra Det Administrative Fællesskab til menighedsrådenes Nemkonto. 
Kontoteksten vil være ”Seniorbonus 2009”. Overførelsen vil ske i løbet af juli 2010. 
 
Ansatte, der opfylder betingelserne, vil også være berettiget til seniorbonus i 2010 og 2011. 
Henholdsvis primo 2011 og primo 2012 vil Kirkeministeriet og Det Administrative Fællesskab 
foretage en fordeling af refusionsmidlerne for 2010 og 2011 svarende til den refusion, der nu 
fordeles for 2009. Inden fordelingen foretages, vil menighedsrådene blive orienteret i FLØS-nyt. 
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2. Rettelse til Kirkeministeriets lønoversigt 
 
Det er konstateret, at rådighedstillægget til organister (lønart 3208) i Kirkeministeriets lønoversigt 
(side 17) ikke er blevet rettet i forbindelse med, at rådighedstillægget er blevet forhøjet fra kr. 
19.700 til 22.300 pr. 1. april 2009. Dette er nu rettet i lønoversigten. Det bemærkes, at forhøjelsen 
af rådighedstillægget er implementeret i FLØS den 13. april 2010 og er blevet efterreguleret tilbage 
til 1. april 2009. 
 
ATP satser i Kirkeministeriets lønoversigt (side 4) er rettet således at de svarer til ATP´s udmeldte 
satser. 
 
Der er d.d. lagt en ny opdateret lønoversigt på www.folkekirkenspersonale.dk  
 
 
 
 
 

Kirkeministeriet, den 22. juli 2010 
 

Med venlig hilsen 
Finn Skjoldan, FLØS-ansvarlig 


