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Til menighedsrådenes og kirkegårdenes 
lønansvarlige 
 
 
 

 
FLØS NYT FERUAR 2010 

 
 
Hermed sendes information omkring ændringer foretaget i FLØS. 
 

1. Nye satser pr. 1. januar 2010 
 
Følgende nye satser er gældende fra 1. januar 2010. For yderligere information omkring udfyldelsen 
af de enkelte lønarter henvises til vejledning til FLØS – Tabeller og koder, afsnit 8. 
 
Km-godtgørelse 
Sats Lønart 
Høj sats kr. 3,56 Indberetningen for skattefri godtgørelse sker via lønart 

8600, mens indberetningen for skattepligtigt godtgørelse 
sker via lønart 5210. 

Lav sats kr. 1,90 Indberetningen for skattefri godtgørelse sker via lønart 
8607, mens indberetningen for skattepligtigt godtgørelse 
sker via lønart 5200. 

 
Diæter 
Sats Lønart 
Satsen er kr. 389,00 Indberetningen finder sted via lønart 5100. 

 
Sygedagpenge 
Sats Lønart 
Pr. dag kr. 752,00 (5D) Indberetningen finder sted via lønart 3920. 
Pr. time kr. 101,62 Indberetningen finder sted via lønart 3930. 

 
Dagpenge for 1. og 2. og 3. ledighedsdag 
Sats Lønart 
Pr. dag kr. 752,00 Indberetningen finder sted via lønart 5300. 

 
Time- dagpenge 
Sats Lønart 
Pr. døgn kr. 390,00 Indberetningen finder sted via lønart 8845. 
Pr. time kr. 16,25 Indberetningen finder sted via lønart 8850. 
Fradrag for fortæring af 
frokost og aftensmad kr. 
117,00 

 
Indberetningen finder sted via lønart 8855. 
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Fradrag for fortæring af 
morgenmad kr. 58,50 

Indberetningen finder sted via lønart 8855. 

Fast godtgørelse 
natophold kr. 195,00 

 
Indberetningen finder sted via lønart 5110. 

 
 
 
Diverse satsændringer: 
 
Kapitalpension 
Grænsen for indskud til kapitalpension i indkomståret 2010 er kr. 46.000,00. Beløbet er det samme 
som for 2009 og reguleres for 2 år af gangen. 
 
ATP 
For beregning af ATP-bidrag der er omfattet af beregningsgrundlaget vedrørende beløbsgrænser er 
satserne for indkomståret 2010 følgende: 
 

Grænser Kr. 
Øvre grænse mand 20.303,01 
Mellem grænse mand 13.535,34 
Nedre grænse mand   6.767,67 
Øvre grænse kvinder 18.335,07 
Mellem grænse kvinder 12.223,38 
Nedre grænse kvinder   6.111,69 

  
Det skal bemærkes, at FLØS automatisk tager højde for disse beregninger, når stillingskategorien 
der anvendes på en ansat er oprettet med værdien NB = ATP/Beløbsbaseret. 
 

2. Løn under ferien for overenskomstansatte – gennemsnitskvote 
 
Når en ansat har krav på løn under ferien, skal beregningen foretages på baggrund af sidste og 
forrige års gennemsnitlige arbejdstid, således at beregningen sker på baggrund af arbejdstiden i 
optjeningsåret. Dette sker automatisk i FLØS. Det gælder også for de ansatte, der er omfattet af de 
nye overenskomster. Imidlertid er der mange ansatte, der i FLØS hidtil har været oprettet med 
”fiktiv” arbejdstid eksempelvis 0/37 eller 37/37. Ofte fordi de har modtaget et fast honorar, og der 
ikke har været taget stilling til arbejdstid. For at undgå fejl ved beregningen af løn under ferien, er 
det derfor blevet besluttet, at beregningen af løn under ferien i FLØS sker på baggrund af den 
gældende arbejdstid, dvs. den arbejdstid, der er registreret på ansættelsesforholdet 1. januar 
2010.  
�

Stiftet har foretaget ændringen for de medarbejdere, der i FLØS har været omlagt til 
overenskomstansættelse og lønbehandlet i januar 2010.  
 
Har menighedsrådet ansatte, der er omlagt til ny overenskomst efter januar lønbehandlingen, er det 
nødvendigt, at der foretages en manuel beregning af gennemsnitskvoten for 2008 og 2009. I disse 
tilfælde anbefales det, at menighedsrådet kontakter stiftet, der vil være behjælpelig med 
beregningen. 
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Kirkeministeriet, den 12. februar 2010 
 

Med venlig hilsen 
Finn Skjoldan, FLØS-ansvarlig 


