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Fælles menighedsråd 
 

På given foranledning kan følgende oplyses om oprettelse af fælles menighedsråd i FLØS: 
Når flere sogne har lavet fælles menighedsråd, skal sognene opretholdes som selvstændige 
institutioner i FLØS. Det betyder, at det enkelte sogn bibeholdes med selvstændigt 
institutionsnummer. Samtidig skal det sikres, at der er et fælles CVR-nummer for alle de deltagende 
sogne. Det kan enten ske ved, at anvende et eksisterende CVR-nummer fra et af de deltagende 
sogne eller ved at der oprettes et helt nyt CVR-nummer. Angående proceduren for oprettelse og 
ændring af CVR-numre hos Erhvers- og Selskabsstyrelsen henvises til Menighedsrådenes blad nr. 
10, 2008 side 52, idet det skal understreges, at der skal oprettes selvstændigt p-nummer for alle de 
deltagende sogne. Der skal således være ét fælles CVR-nummer for alle sognene, og et selvstændigt 
p-nummer for hvert enkelt af de deltagende sogne. Der kan hentes mere vejledning om proceduren 
for ændringer af CVR-numre og P-numre på www.webreg.dk. 
 
Oprettes der et nyt CVR-nummer, så skal menighedsrådet være opmærksomt på, at oprettelsen sker 
som forening, og ikke som en statsmyndighed. Dette er af hensyn til en korrekt afregning overfor 
SKAT. Opmærksomheden henledes på, at såfremt der oprettes et nyt CVR-nummer, så skal der 
oprettes en ny OS2-aftale for at sikre, at betalingerne kan ske automatisk via PBS. I den forbindelse 
skal menighedsrådet kontakte stiftet, da stiftets CVR-nummer også skal fremgå på OS2-aftalen.  
 
Ændringerne foretages i FLØS ved, at menighedsrådets lønansvarlige retter henvendelse til stiftet 
og angiver de nye oplysninger om CVR-numre og P-numre. Ændringerne indberettes via FL-01.  
Den beskrevne løsning tager sigte på at sikre, at der her og nu foretages en ensartet sagsbehandling i 
forbindelse med oprettelsen af fælles menighedsråd i FLØS. Der er ikke med dette FLØS-nyt taget 
stilling til forhold angående kirkekassen eller angående konteringsspørgsmål. Løsningen betyder 
indtil videre, at lønmaterialet fortsat vil blive opdelt i særskilte forsendelser for de enkelte sogne. 
Ovennævnte situation berører ikke sognesammenlægninger i medfør af kgl. resolution. 
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Med venlig hilsen 
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