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1. Procentregulering og lønoversigter 
 

Reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2009 er 29,6544. Reguleringen er lagt ind i FLØS. 
 
En opdateret og procentreguleret udgave af ministeriets lønoversigt bliver lagt på 
www.folkekirken.dk, den 1. oktober 2009. På grund af de nye overenskomster i folkekirken vil 
lønoversigten indeholde en række nye tabeller. I forbindelse med ændringerne er der desuden 
ændret på opstillingen i lønoversigten, således at tabeller angående tjenestemændenes 
lønrammesystem er samlet indledningsvist, herefter følger tabeller vedrørende overenskomstansatte 
og til sidst tabeller vedrørende øvrige ansatte.  
 
Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer udkommer også i en opdateret og procentreguleret udgave. 
Lønoversigteten bliver lagt på www.folkekirkenspersonale.dk, den 1. oktober 2009. 
Opmærksomheden henledes på, at der for en del af de ansatte, der tidligere blev aflønnet efter 
ministeriets lønoversigt for vikarar, nu er indgået overenskomst/organisationsaftale. 
Overenskomsten/organisationsaftalen trådte i kraft 1. september 2009. Hvis ansættelsesforholdet 
har et omfang på mere end 8 timer ugentligt og en varighed på mere end en måned, skal aflønning 
ske efter overenskomsten/organisationsaftalen. Satserne findes i Kirkeministeriets lønoversigt. 
Vikarer, hvis ansættelse har et omfang på mere 8 timer ugentligt og en varighed på mere end en 
måned, og som var i ansættelse inden 1. september 2009, vil dog kunne aflønnes efter satserne i 
lønoversigten for vikarer til udgangen af december 2009. 
 
 

2. Ny overenskomst og ny organisationsaftale 
 

Kirkeministeriet og en række fagorganisationer og centralorganisationer har, med virkning fra 1. 
september 2009, indgået en overenskomst for uddannede organister og en organisationsaftale for 
kirkefunktionærer. Overenskomsten for organister dækker DOKS- og PO-organister. 
Organisationsaftalen dækker kirketjenere, gravere, sognemedhjælpere, kordegne og kirkemusikere 
(tidligere honorarlønnede organister og kirkesangere). Opmærksomheden henledes på, at 
definitionen af faggrupperne er ændret i forhold til tidligere. Det er således ikke kun førnævnte 
grupper af hidtidige ansatte, der dækkes af aftalerne. Aftalerne dækker nyansættelser, der foretages 
fra 1. september 2009, for gravere dog fra 1. oktober 2009. Desuden overgår alle allerede ansatte, 
undtaget tjenestemænd og sognemedhjælpere ansat efter cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for 
sognemedhjælpere, til ansættelse efter de nye aftaler fra 1. januar 2010. Til håndteringen af de nye 
overenskomster i FLØS er der udviklet nye stillingskategorier og lønarter for alle faggrupper under 
overenskomsterne. For hver enkelt faggruppe er der oprettet en vejledning om oprettelse og 
aflønning i FLØS. Vejledningerne lægges på www.folkekirkenspersonale.dk under FLØS, den 1. 
oktober 2009. Vejledningerne er desuden vedlagt denne udgave af FLØS-nyt. 



 
Til brug for beregninger af løn ved allerede ansattes overgang til FLØS er der udarbejdet et 
regneark og en tilhørende vejledning, som menighedsrådenes lønsvarlige kan anvende, når de skal 
beregne lønnen for kirkefunktionærerne. Regnearket og vejledningen vil være tilgængelig på 
www.folkekirkenspersonale.dk under FLØS, den 1. oktober 2009. Desuden vil stifterne fremsende 
materiale til hjælp for beregningen af lønnen for allerede ansatte. Af materialet vil det fremgå, 
hvilke faggrupper der kan blive dækket af overenskomsterne. 
 

 
 
 
 

Kirkeministeriet, den 30. september 2009 
 

Med venlig hilsen 
Finn Skjoldan, FLØS-ansvarlig 


