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FLØS NYT december 2009 
 
 
Hermed fremsendes december måneds information om FLØS. 
 
 
 

1. Nye overenskomster – ændring af opsparing af ferie og særlige feriedage fra 6 dages 
arbejdsuge til 5 dages arbejdsuge 

 
I forbindelse med de nye overenskomster overgår kirkefunktionærer fra en 6 dages arbejdsuge til en 
5 dages arbejdsuge fra den 1. januar 2010. Ændringen omfatter både overenskomstansatte, 
tjenestemænd, ansatte på tjenestemandslignende vilkår og sognemedhjælpere ansat på 
cirkulærevilkår. Fra 1. januar 2010 opspares og afholdes ferie og særlige feriedage i forhold til en 5 
dages arbejdsuge. 
 
Der skal i forbindelse med overgangen pr. 1. januar 2010 ske en konvertering af de feriedage og 
særlige feriedage, som den enkelte kirkefunktionær har optjent, men som endnu ikke er afholdt 
inden den 31. december 2009. Selve konverteringen vil ske automatisk i FLØS, og 
kirkefunktionærerne vil på lønsedlen for januar måned 2010 kunne se den reviderede saldo på 
feriedage og særlige feriedage, som endnu ikke er afholdt. 
  
Ændringen betyder, at menighedsrådene ikke må indberette saldilønarter (fra 70 til og med 75) i 
januar måned. Såfremt menighedsrådene har spørgsmål i forbindelse med overgangen, kan de rette 
henvendelse til stiftet.  
 

2. Nye overenskomster  
 

Fra årsskiftet går en række allerede ansatte over på nye de overenskomster. Alle menighedsråd med 
tjenestemandslignende ansatte (tjenestemandslignende ansatte kan være gravere, kirketjenere, 
kordegne, PO-organister og DOKS-organister) har fra stiftet fået et udkast med et forslag til 
fremtidig aflønning. Efter 1. januar 2010 er de nævnte faggruppe ikke længere ansat på 
tjenestemandslignende vilkår, men i stedet efter de nye overenskomster. Derfor vil følgende 
stillingskategorier ikke længere skulle anvendes efter 1. januar 2010: 1000 (gravere tjl), 1003 
(kordegne tjl), 1005 (kirketjenerne tjl), 1009 (organist tjl, PO), 1011 (organist tjl, DOKS), 1138 
(områdeorganist tjl), 1153(organistassistent DOKS, tjl), 1168 (kordegneassistent tjl) og 1169 
(organistassistent PO). Ansatte, som er omfattet af overenskomsterne, skal oprettes i FLØS efter de 
procedurer, der er beskrevet i vejledningerne for de enkelte faggrupper. Vejledningerne findes på 
www.folkekirkenspersonale.dk/floes/vejl-til-nye-overenskomster. 
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3. Beregning af ATP efter 67. år 
 
Fra 1. januar 2010 bliver den øvre aldersgrænse for betaling af ATP fjernet. Det betyder, at der skal 
betales bidrag til ATP for alle lønmodtagere over 16 år – også for de lønmodtagere der helt eller 
delvist fortsætter på arbejdsmarkedet sideløbende med pensionering. Dermed skal der be- og 
afregnes ATP, selvom lønmodtageren er fyldt 67 år. 
 
 

4. Ændrede afregningsfrister for ATP 
 
Fra den 1. oktober 2009 vil ATP opkræve ATP-bidraget på baggrund af eIndkomst. Det vil sige, at 
ATP beregner 4. kvartal ud fra arbejdsgivernes egne indberetninger til eIndkomst. 
 
Med overgangen til eIndkomst vil forfalds- og betalingsfristerne blive rykket således: 
 
4. kvartal 2009, forfaldsdato 1. februar 2010, betalingsfrist 7. februar 2010 
1. kvartal 2010, forfaldsdato 1. maj 2010, betalingsfrist 7. maj 2010 
2. kvartal 2010, forfaldsdato 1. august 2010, betalingsfrist 7. august 2010 
3. kvartal 2010, forfaldsdato 1. november 2010, betalingsfrist 7. november 2010 
4. kvartal 2010, forfaldsdato 1. februar 2011, betalingsfrist 7. februar 2011. 
 
Afregningsdatoerne på de relevante afregningstyper er ændret i FLØS i henhold til de nye 
betalingsfrister. 
 
 

5. Skattekort skal rekvireres via FLØS 
 
På given foranledning kan det oplyses, at såfremt medarbejdernes skattekort skal kunne anvendes i 
FLØS, så skal rekvisitionen ske via FLØS. Hvis menighedsrådet foretager rekvisitionen direkte via 
SKAT, så kan FLØS ikke lave træk fra skattekortet. Når skattekort rekvireres i FLØS, skal det ske 
ved afkrydsning på FL02 med angivelse af, om der skal rekvireres hovedkort eller bikort.  
 
 

6. Trækprocent uden skattekort ændres  
 
Såfremt der ikke er en skatteoplysning på lønmodtageren, er der hidtil blevet foretaget et træk på 60 
% af den samlede løn til SKAT. Fra 1. januar 2010 ændres trækprocenten for lønmodtagere, hvor 
arbejdsgiveren ikke har skatteoplysning til 55 %. 
 
 

7. Multimedieskat 
 
Fra næste år indføres en ny Multimediebeskatning. Den nye skat indebærer, at ansatte m.fl. 
beskattes af 3.000 kr. årligt for fri adgang til telefon, computer eller internetforbindelse. Der vil i 
FLØS blive udarbejdet en særlig lønart til håndtering af Multimedieskatten. Lønarten vil få nummer 
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5465. Denne lønart vil blive beskrevet nærmere i næste FLØS-nyt. For en beskrivelse af den nye 
Multimedieskat henvises til SKAT’s pjece om Multimedieskat, der kan findes på SKAT’s 
hjemmeside www.skat.dk.  
 
 
 
 

 
Kirkeministeriet, den 3. december 2009 

 
Med venlig hilsen 

Finn Skjoldan, FLØS-ansvarlig 


