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1/ Lønudbetaling til NemKonto 
 
I Fløs-Nyt for juni måned blev der beskrevet om muligheden for at vælge at lønudbetaling skulle ske til 
medarbejdernes NemKonto. 
 
Vi er i færd med at klargøre FLØS inden overgangen til det nye lønsystem og derfor vil vi i løncenteret 
opfordre til at I snarest tilmeldes NemKonto. Der er mange fordele ved NemKonto, bl.a. at der bliver færre 
fejludbetalinger og der spares tid, da regnskabsføreren skal bruge mindre tid på at opdatere 
kontooplysninger. Det er nemt for lønmodtageren at ændre sin NemKonto, hvis for eksempel lønmodtageren 
skifter pengeinstitut.  
 
I det nye lønsystem er det kun muligt at lønudbetalingen sker til medarbejdernes NemKonto. For at have 
sikkerhed for at medarbejderen har en NemKonto inden overgangen til det nye system, er det et argument for 
at foretage tilmeldingen allerede nu. 
 
Ønsker man, at lønudbetalingen skal ske til medarbejdernes NemKonto skal der sendes en tilmelding på mail 
til den afdeling i løncenteret som forestår lønbehandlingen for jer. 
 
Roskilde:  SLMROS@KM.DK 
Ribe:  SLMRIB@KM.DK 
Haderslev:  SLMHAD@KM.DK 
 
I mailen skal der i emnefeltet oplyses følgende: Tilmelding til NemKonto og navn på det Stift hvor du 
henvender dig fra, i selve mailen skal du oplyse navn og nummer på arbejdsgiveren.  
 
For yderligere oplysninger henvises til www.nemkonto.dk   
 
 
2/ Frister for aflevering i november og december måned 2017 
 
I november måned er fristen for aflevering af lønfiler ændret. Vær opmærksom på at der er forskellig 
afleveringsfrist for de forudlønnede og for de bagudlønnede medarbejdere. 
 
Fristen for aflevering på forudlønnede medarbejdere er mandag den 6. november 2017, for de bagudlønnede 
medarbejdere er fristen fortsat onsdag den 15. november 2017.  



 

 
I december måned er fristen for aflevering på de bagudlønnede medarbejdere onsdag den 6. december 2017, 
for de forudlønnede kommer der en udmelding på et senere tidspunkt. 
 
3/ Indberetning af ferie og særlige feriedage 
 
Det er vigtigt, at der løbene indberettes ferie og særlige feriedage i takt med at dagene holdes. Dermed sikres 
det, at ferieværdierne er korrekte i forbindelse med overgangen til det nye lønsystem. Løncenteret vil 
opfordre til, at regnskabsførerne har fokus på dette allerede på nuværende tidspunkt, da det er vitalt for at 
sikre korrekte beregninger når vi er overgået til det nye lønsystem. 
 
Feriedage og særlige feriedage der er afholdt skal for de forudlønnede senest være indberettet den 6. 
november og for de bagudlønnede senest den 6. december 2017.  
 
4/ Indberetning af planlagt ferie og særlige feriedage i november og december 2017 
 
For at sikre at de beregninger, som fx benyttes til dagsgrundlag ved afholdelse af ferie og særlige feriedage 
og beregningen af feriegodtgørelsen ved fratrædelse er korrekte, er det nødvendigt at al planlagt ferie og 
særlige feriedage i november og december måned 2017 er indberettet i det nuværende FLØS. 
 
Det betyder i praksis, at for de forudlønnede der har planlagt afholdelse af ferie og særlige feriedage i 
november og december skal fraværet være indberettet senest den 6. november 2017. For de bagudlønnede 
skal fraværet være indberettet senest den 6. december 2017. En manglende indberetning vil medføre et 
omfattende og tidskrævende korrektionsarbejde. 
 
Viser det sig efterfølgende, at det planlagte fravær ikke har været afholdt kan det tilrettes korrekt i det nye 
lønsystem.  
 
 
Med venlig hilsen 
Stifternes løncenter for menighedsråd 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


