Til menighedsrådenes og kirkegårdenes
lønansvarlige

FLØS NYT OKTOBER 2008
Hermed fremsendes oktober måneds information om FLØS.
1. Ingen procentregulering pr. 1. oktober 2008
Opmærksomheden henledes på, at der ikke er nogen procentregulering pr. 1. oktober 2008. Næste
procentregulering finder sted 1.april 2009.

2. Ændring af StK:Pension (SAMPENSION)
Som oplyst i FLØS NYT fra august 2008 stiger StK:Pension stiger fra 12,5 % til 15 % med
virkning fra 1. oktober 2008. Ændringen sker for ansatte omfattet af reglerne om pension efter
OAO-fællesoverenskomsten (StK:Pension). Det vil sige for gravermedhjælpere, gartnere og
gartneriarbejdere samt HK-personale, der aflønnes efter organisationsaftale indgået mellem
Finansministeriet og HK/STAT. Ændringerne sker automatisk i FLØS.
Som ligeledes oplyst, omfatter forhøjelsen ikke kirketjenere, kirkegårdsledere under FAKK og
gravere. Kirkeministeriet er blevet orienteret om, at der fortsat forhandles for disse grupper.
Med virkning fra 10. oktober 2008 skifter StK:Pension navn til SAMPENSION

4. Afskaffelse af 70-års grænse for overenskomstansatte

Ved OK08 er det aftalt, at fjerne 70-års grænsen for overenskomstansatte. Det betyder i praksis, at
det forhold at den ansatte fylder 70 år ikke længere er gyldig afskedsgrund, og at den ansatte
fortsætter med at være omfattet af overenskomsten/organisationsaftalen efter at vedkommende er
blevet 70 år. Aftalen har virkning fra og med 1. april 2008. Aftalen har for menighedsrådenes
ansatte betydning for gravermedhjælpere, gartnere og gartneriarbejdere samt HK-personale, der
aflønnes efter organisationsaftale indgået mellem Finansministeriet og HK/STAT.
OK08 angiver, at medarbejderen i forbindelse med at denne fylder 70 år, skal have stoppet
indbetalingen til pensionsordningen og i stedet have udbetalt værdien af pensionen. Ønsker
medarbejderen at fortsætte indbetalingen til pensionsordningen eller ønsker medarbejderen at
konvertere pensionsbidraget til frihed, skal dette forhandles. Der er i FLØS kun etableret en
ordning, der muliggør udbetaling af værdien af pensionen. Det skyldes, at der ikke er lavet endelig
aftale om, hvorledes indbetaling til pensionsordning eller konvertering til frihed skal administreres.

Der er oprettet en ny lønart 5345 ”STKpens konv til løn ved 70 år”. Lønarten er gyldig fra 1. april
2008, det vil derfor være muligt at efterregulere medarbejdere tilbage til 1. april 2008.
Når medarbejderen fylder 70 år og derfor skal have udbetalt pension i stedet for at få pensionen
overført til pensionskassen, skal den eksisterende lønart 5320 ”STK:pension Ny løn” lukkes, og den
nye lønart 5345 oprettes med den STK sats, der hidtil er benyttet på lønart 5320 samt kode 1 for
udbetaling.
Udbetalingen af pension, indgår IKKE i beregning af særlig feriegodtgørelse og indgår i den
forbindelse først i den ferieberettigede løn ved fratrædelse.

4. Afskaffelse af 70-års grænse for tjenestemænd
I medfør af lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love er den pligtige
afgangsalder for tjenestemænd afskaffet med virkning fra 18. juni 2008. Det har i forhold til FLØS
den betydning, at der ikke længere kommer advis i forhold til afsked på grund af alder for
tjenestemænd.
Tjenestemænd, der er fyldt 70 år, fortsætter i ansættelsen på samme måde, som før de blev 70 år.
Der bliver ikke ændret i løn- eller ansættelsesvilkårene. De fortsætter med at optjene
pensionsanciennitet indtil den samlede anciennitet udgør 37 år.

5. Forhøjelse af basislønnen for HK-ansatte
Med virkning fra 1. oktober 2008 hæves basislønnen for ansatte omfattet af organisationsaftale for
kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) i staten. De nye satser, der er angivet i årligt
grundbeløb, er:

Lønramme LOGRP-02 (Løngruppe 2) provins:
Sats I = 194.700
Sats II = 206.450
Lønramme LOGRP-03 (Løngruppe 3) provins:
Sats I = 221.400
Lønramme LOGRP-02 (Løngruppe 2) Hovedstad + Nordsjælland:
Sats I = 202.700

Sats II = 214.450
Lønramme LOGRP-03 (Løngruppe 3) Hovedstad + Nordsjælland:
Sats I = 228.300
Alle rettelser er implementeret i FLØS inden kørslen af oktoberlønnen. Beløbene er angivet i 1.
april 1997-niveau.

6. Forhøjelse af basislønnen for gartnere og gartneriarbejdere
Med virkning fra 1. oktober 2008 hæves basislønnen for ansatte omfattet af organisationsaftale for
gartnere og gartneriarbejdere. De nye satser, der er angivet i årligt grundbeløb, er:

Gartneriarbejdere (GAGRP-01) øvrige land:
Trin 1 = 176.200
Trin 2 = 180.200
Gartneriarbejdere (GAGRP-01) hovedstaden:
Trin 1 = 187.700
Trin 2 = 191.700
Gartnere (GAGRP-02) øvrige land:
Trin 1 = 202.300
Trin 2 = 207.300
Gartnere (GAGRP-02) hovedstaden:
Trin 1 = 214.100
Trin 2 = 218.600
Alle rettelser er implementeret i FLØS inden kørslen af oktoberlønnen. Beløbene er angivet i 1.
april 1997-niveau.

8. Ny lønart til aflønning af ungarbejdere og elever omfattet af organisationsaftalen for
gartnere og gartneriarbejdere
Gartnerielever, som ved ansættelsen er 17 år og derover, men ikke er fyldt 25 år
Der foretages forhøjelse af basislønningerne (1.okt.1997), for gartnerielever som ved ansættelsen er
17 år og derover, men ikke fyldt 25 år. Forhøjelserne er gældende pr. 1. oktober 2008:

GAGEL-01
Løntrin 1 stedkode 3 forhøjes fra kr. 91.500,00 til kr. 93.500,00
Løntrin 1 stedkode 6 forhøjes fra kr. 96.000,00 til kr. 97.500,00
Ungarbejdere
I den nye aftale fremgår, at der er aftalt basislønninger pr. 1. oktober 2008, til unge
gartneriarbejdere på hhv. 15, 16 og 17 år.
Følgende lønarter, som eksisterer til udbetaling af timeløn til unge gartneriarbejdere, kan IKKE
længere benyttes til indrapportering af timeløn efter 1. oktober 2008:
Lønart 2015 ”Timeløn ungarb. 15 år”
Lønart 2016 ”Timeløn ungarb. 16 år”
Lønart 2017 ”Timeløn ungarb. 17 år”
For at erstatte ovenstående lønarter er der oprettet en ny lønramme, som skal benyttes til unge
gartneriabejdere. Lønrammen er gyldig fra og med 1. oktober 2008 og hedder UNG-GAG. Når
lønrammen er tilknyttet medarbejderen, indberettes timerne på lønart 3180 ”Ny løn – Timeløn”.
Lønrammen indeholder basislønninger (1.okt.1997) for ungarbejdere på hhv. 15 år (trin 1), 16 år
(trin 2) og 17 år (trin 3). Herudover benyttes stedkode 3 og stedkode 6 på samme måde som de
øvrige lønrammer til almindelige gartnere og gartneriarbejdere, værdi 3 for provinsen og værdi 6
for hovedstaden.
Værdi 3:
Trin 1 oprettes med kr. 88.000,00 (15 år)
Trin 2 oprettes med kr. 114.000,00 (16 år)
Trin 3 oprettes med kr. 132.000,00 (17 år)
Værdi 6:
Trin 1 oprettes med kr. 93.500,00 (15 år)
Trin 2 oprettes med kr. 121.500,00 (16 år)
Trin 3 oprettes med kr. 140.500,00 (17 år)
Alle løntrin er oprettet som 1-årige, hvilket, hvis det ønskes, giver mulighed for at vælge automatisk
oprykning, når medarbejderen fylder hhv. 16 år og 17 år. I så fald udfyldes automatisk oprykning
med oprykningsdato pr. den 1. i måneden efter medarbejderen har haft fødselsdag.

9. Forhøjelse af basislønnen for gravermedhjælpere
Med virkning fra 1. oktober 2008 hæves basislønnen for overenskomst for gravermedhjælpere. De nye
satser, der er angivet i årligt grundbeløb, er:

Gravermedhjælpere (GRMH-05) øvrige land:
Trin 1 = 176.200

Trin 2 = 180.200
Gartneriarbejdere (GRMH-05) hovedstaden:
Trin 1 = 187.700
Trin 2 = 191.700
Gartnere (GRMH-06) øvrige land:
Trin 1 = 202.300
Trin 2 = 207.300
Gartnere (GRMH-06) hovedstaden:
Trin 1 = 214.100
Trin 2 = 218.600
Alle rettelser er implementeret i FLØS inden kørslen af oktober lønnen. Beløbene er angivet i 1.
april 1997-niveau.

10. Ny lønart til aflønning ungarbejdere omfattet gravermedhjælperoverenskomsten
Ungarbejdere
I den nye aftale fremgår, at der er aftalt basislønninger pr. 1. oktober 2008, til ungarbejdere
gravermedhjælpere på hhv. 15, 16 og 17 år.
Følgende lønarter som eksisterer til udbetaling af timeløn til unge gravermedhjælpere kan IKKE
længere benyttes til indrapportering af timeløn efter 1. oktober 2008:
Lønart 2035 ”Timeløn grave ungarb. 15 år”
Lønart 2036 ”Timeløn grave ungarb. 16 år”
Lønart 2037 ”Timeløn grave ungarb. 17 år”
For at erstatte ovenstående lønarter er der oprettet en ny lønramme som skal benyttes til unge
gravermedhjælpere. Lønrammen er gyldig fra og med 1. oktober 2008 og hedder UNG-GRMH. Når
lønrammen er tilknyttet medarbejderen, indberettes timerne på lønart 3180 ”Ny løn – Timeløn”.
Lønrammen indeholder basislønninger (1.okt.1997) for ungarbejdere på hhv. 15 år (trin 1), 16 år
(trin 2) og 17 år (trin 3). Herudover benyttes stedkode 3 og stedkode 6 på samme måde som de
øvrige lønrammer til almindelige gravermedhjælpere, værdi 3 for provinsen og værdi 6 for
hovedstaden.
Værdi 3:
Trin 1 oprettes med kr. 88.000,00 (15 år)
Trin 2 oprettes med kr. 114.000,00 (16 år)
Trin 3 oprettes med kr. 132.000,00 (17 år)

Værdi 6:
Trin 1 oprettes med kr. 93.500,00 (15 år)
Trin 2 oprettes med kr. 121.500,00 (16 år)
Trin 3 oprettes med kr. 140.500,00 (17 år)
Alle løntrin er oprettet som 1-årige hvilket, hvis det ønskes, giver mulighed for at vælge automatisk
oprykning når medarbejderen fylder hhv. 16 år og 17 år. I så fald udfyldes automatisk oprykning
med oprykningsdato pr. den 1. i måneden efter medarbejderen har haft fødselsdag.
11. Snedrydningstillæg
Snerydningstillægget, på fast lønart 2380, har frem til den nye overenskomst pr. 1. oktober 2008
været defineret med en fast værdi pr. år på kr. 6.600,00. Det årlige beløb er blevet delt i 6 lige store
portioner, som kunne udbetales i månederne november – april.
I den nye overenskomst for gravermedhjælpere og organisationsaftale for gartnere og
gartneriarbejdere ændres snerydningstillægget fra en fast værdi pr. år på kr. 6.600,00, til et
grundbeløb (1.10.1997) med kr. 5.419,00. Snerydningstillægget vil fra november blive udbetalt med
kr. 1.141,28.
Snerydningstillægget vil herefter blive procentreguleret.
12. Manglende stamoplysninger og fejl i bundfelter på lønsedler.
Der har været indberettet fejl omkring manglende stamoplysninger samt fejlagtige saldi i
bundfelter, når medarbejderen blev ansat og fratrådt den sidste dag i måneden. Denne fejl er nu
rettet.
13. Rettelse af Kirkeministeriets lønoversigt m.v.
I medfør af ovenstående rettelser vil der blive foretaget rettelser i Kirkeministeriets lønoversigt i
uge 45. Kirkeministeriet skal samtidig beklage, at ovenstående satsrettelser, der er lagt ind i FLØS i
september og oktober, og som har haft virkning fra oktober måneds lønkørsler, først meldes ud nu.
Det skyldes, at vi i ministeriet har afventet endelig godkendelse af relevante aftaler.
Kirkeministeriet, den 31.oktober 2008
Med venlig hilsen
Finn Skjoldan, FLØS-ansvarlig

