
 
 
 

FLØS NYT MARTS 2009 
 
 
Hermed fremsendes april måneds information om FLØS. 
 
 

1. Ajourføring i FLØS - slettekørsel 
 

Ligesom sidste år vil der også i indeværende år blive kørt en ”slettekørsel” i FLØS. Formålet med 
slettekørslen er at sikre, at gamle inaktive ansættelsesforhold fjernes i FLØS. På den måde undgår 
menighedsrådene, at blandt andet medarbejderoversigten indeholder historiske data for 
medarbejdere, der for længst er fratrådt. Desuden vil de gamle medarbejdernumre blive ledige og 
igen kunne anvendes.  
 
Slettekørslen vil blive foretaget på følgende måde: 
De berørte menighedsråd modtager i ultimo marts/primo april et udtræk fra stiftet. Udtrækket vil 
indeholde en oversigt over alle de medarbejdere, hvor der ikke har været aktivitet på 
ansættelsesforholdet siden 31. december 2005. Udtrækket er et forslag til hvilke (tidligere) 
medarbejdere, som kan slettes. Den endelige afgørelse om at foretage sletningen er 
menighedsrådets. På de fremsendte udtræk er anført en dato for, hvornår menighedsrådene skal 
returnere udtrækket til stiftet med en erklæring om, hvorvidt de ønsker, at der skal foretages en 
slettekørsel på de berørte medarbejdere. Menighedsrådene vil kunne angive, såfremt der er enkelte 
medarbejdere på udtrækket, som ikke skal slettes. Slettekørslen vil kun blive foretaget på 
medarbejderne, såfremt menighedsrådet returnerer udtrækket som accept på, at 
slettekørslen kan foretages.  
 
 

2. Reguleringsprocenten 
 
Reguleringsprocenten pr. 1. april 2009 er 28,8628 pct. Reguleringen er lagt ind i FLØS. 
Kirkeministeriets lønoversigt og Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer er d.d. blevet ændret, og 
den nye procentregulering er indarbejdet. Lønoversigten kan findes på 
www.folkekirkenspersonale.dk  
 
 

3. Seniorbonus 
 
Med virkning fra 1. januar 2009 er der lavet aftale om seniorbonus for ansatte i staten og 
folkekirken. De nærmere regler om seniorbonus kan læses i Personalestyrelsens publikation ” 

Seniorbonus og seniorsamtaler - 2 nye muligheder for at fastholde seniorer”, der kan findes på 
Personalestyrelsens hjemmeside www.perst.dk Der er i øjeblikket ved at blive udviklet en løsning 
til håndtering af seniorbonus i FLØS. Løsningen indebærer, at der udvikles selvstændige lønarter til 



udbetaling af seniorbonussen. De nye lønarter forventes klar til brug i juni måned, hvor der vil blive 
informeret herom i FLØS-nyt. Såfremt der opstår et behov for udbetaling af seniorbonus inden 
løsningen er klar, kan menighedsrådet kontakte stiftet med henblik på aftale om, hvordan 
seniorbonussen kan håndteres i FLØS. Opmærksomheden henledes på, at en forudsætning for at 
være omfattet af reglerne om seniorbonus er, at personalegruppen er omfattet af aftalen om senior- 
og fratrædelsesordninger. Det betyder at alle tjenestemænd, ansatte på tjenestemandslignende vilkår 
og ansatte som enten er direkte omfattet af en overenskomst eller hvor overenskomsten er en del af 
et individuelt aftalt vilkår er omfattet af reglerne om seniorbonus.  
 
 

4. E-indkomst – flere ansættelser ved samme menighedsråd 
 
I forbindelse med automatisk indberetning af E-indkomst via FLØS til SKAT, forekommer det, at 
indberetningen afvises at SKAT. Kirkeministeriet arbejder på at minimere de fejlkilder, der er årsag 
til afvisningerne, men visse forhold kan menighedsrådene selv tage højde for. I den sammenhæng 
henledes opmærksomheden på, at for at SKAT kan modtage oplysningerne til E-indkomst, er det en 
forudsætning, at der er et abonnement på skatteoplysningen på medarbejderen. Der kan kun være et 
abonnement på en medarbejder inden for samme CVR nr. Såfremt en medarbejder har flere 
ansættelser, er det nødvendigt, at der træffes et valg om, hvilket medarbejdernummer abonnementet 
skal oprettes på. De øvrige ansættelser skal så manuelt tilrettes som bikort. I disse tilfælde vil 
overførsel til E-indkomst finde sted. Det skal dog bemærkes, at der for de manuelle oprettelser ikke 
sker en automatisk indlæsning af fremtidig skatteoplysninger, det skal menighedsrådets selv holde 
øje med. Når menighedsrådet skal kontrollere, at oplysningerne er korrekte, er det nødvendigt at 
afstemme indkomstoplysninger fra FLØS op imod oplysningerne hos SKAT måned for måned. 
 
 

 
Kirkeministeriet, den 30. marts 2009 

 
Med venlig hilsen 

Finn Skjoldan, FLØS-ansvarlig 


