
 
 
 

FLØS NYT OKTOBER 2009 
 
 
Hermed fremsendes oktober måneds information om FLØS. 
 
 

1. Nye overenskomster - angivelse af arbejdstid for allerede ansatte 
 

For at undgå uoverensstemmelser ved opgørelsen af arbejdstid i forbindelse med allerede ansattes 
overgang til ansættelse efter henholdsvis organisationsaftalen for kirkefunktionærer og 
overenskomsten for organister har Kirkeministeriet og de faglige organisationer lavet følgende 
aftale om overgang: 
 
Udgangspunktet for begge aftaler er, at arbejdstiden skal angives i hele timer. For allerede ansatte er 
parterne enige om, at arbejdstiden kan angives i hele og halve timer. Det gælder for alle 
personalegrupper under organisationsaftalen og overenskomsten undtaget kirkemusikere under 
organisationsaftalen. Såfremt en ansat kommer fra en stilling med en arbejdstid på eksempelvis 17,5 
time, vil arbejdstiden efter overgangen også udgøre 17,5 time. Skal arbejdstiden ændres, kræver det 
at regler om varsling og høring overholdes. For allerede ansatte, der er ansat i kvotestillinger, har 
parterne aftalt nedenstående tabel for opgørelse af arbejdstiden: 
 
 
                 Kvote Timer 
 
                 100 %  37 
                  95 %  35 
                  90 %  33,5 
                  85 %   31,5 
                  80 %  29,5 
                  75 %  28 
                  70 %  26 
                  65 %   24 
                  60 %  22 
                  55 %  20,5 
                  50 %  18,5 
 
Opmærksomheden henledes på, at der for allerede ansatte kirkemusikere ikke umiddelbart sker en 
ændring af arbejdstiden ved overgang til ansættelse efter organisationsaftalen. Imidlertid skal 
arbejdstiden efter organisationsaftalen og ved indberetning i FLØS opgøres i et antal hele ugentlige 
timer. Hvis kirkemusikeren kommer fra en stilling med en arbejdstid på 17,5, time skal arbejdstiden 
efter overgang til overenskomstansættelse angives i hele timer. Så må ansættelsesmyndigheden 
vurdere, om arbejdstiden efterfølgende er 17 eller 18 timer. 
 



Vejledningerne om beregning af løn for overenskomstansatte kirkefunktionærer i FLØS er blevet 
rettet i overensstemmelse med ovenstående. De tilrettede vejledninger og regneark findes på 
www.folkekirkenspersonale.dk under FLØS. 
 
 
 

2. Ændring af rådighedstillæg for tjenestemænd 
 
For tjenemandsansatte kordegne ændres rådighedstillægget (Lønart 3200) med virkning fra 1. april 
2009 for følgende niveauer: 
 
Trin 1 (sædvanligt), værdi 3 ændres fra kr. 17.000,00 til kr. 23.700,00 
Trin 2 (forhøjet), værdi 3 ændres fra kr. 20.800,00 til kr. 23.700,00 
 
For tjenestemandsansatte kirketjenere ændres rådighedstillægget (Lønart 3200) med virkning fra 1. 
april for følgende niveau: 
 
Trin 1, værdi 2 ændres fra kr. 14.700,00 til kr. 17.900,00. 
 
Ændringerne er lagt ind i FLØS og vil blive efterreguleret. Ændringerne er indarbejdet i 
Kirkeministeriets lønoversigt af 1. oktober 2009 
 
 
 

 
Kirkeministeriet, den 7. oktober 2009 

 
Med venlig hilsen 

Finn Skjoldan, FLØS-ansvarlig 


