
 

Til lønadministrator ved menighedsråd, kirkegårde og provstierne 

 

 

FLØS-NYT med fokus på forudlønnede. 
 
Efter planen er november måneds lønkørsel den sidste lønkørsel for de forudlønnede medarbejdere i 
det nuværende lønsystem og for indkomståret 2017. 
HUSK sidste indberetningsfrist er den 6. november. 
 
Dette betyder at der skal tages stilling til nedenstående opgaver, men først når du har indlæst 
stamdata efter 1. november. 
 
1/ Engangsydelser herunder også befordringsgodtgørelse  
2/ Indberetning af planlagt ferie og særlige feriedage i november og december 2017 
3/ Indberetning af barselsorlov der påbegyndes inden 31. 12. 2017 
4/ Fratrædelse eller dødsfald 
 
1/ Engangsydelser herunder også befordringsgodtgørelse til forudlønnede i december måned 
 
Engangsydelser, befordringsgodtgørelse m.v. til forudlønnede medarbejdere skal indberettes senest til 
lønkørslen i november måned. 
 
OBS! Indberetninger foretaget efter den 6. november vil ikke blive lønbehandlet og det betyder at I selv skal 
foretage udbetalingen til medarbejderen og foretage indberetning til eIndkomst og manuelt foretage 
bogføring. 
 
Har I kendskab til en medarbejdere der har fået en lønforbedring, der ligger tilbage i tiden, er det vigtig at få 
opdateret og efterreguleret dette i det nuværende lønsystem, da det ikke er muligt efter november måneds 
lønkørsel at efterregulere ned i indkomståret 2017.  
 

2/ 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. 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.  
 
 

3/ Indberetning af barselsorlov der påbegyndes inden 31. 12. 2017. 
 
Det betyder i praksis at fraværskoderne 170 og 172 også skal være indberettet senest den 6. november 2017. 



 

 
 
 

4/ Fratrædelse eller dødsfald. 

  
Har I en forudlønnet medarbejder der efter indberetningsfristen pludselig fratræder eller dør bedes I kontakte 
jeres løncenterafdeling. 

 
 
Information om ændringer foretaget i løncenteret. 
 
I det nye lønsystem er det ikke muligt at foretage kvartalsvise udbetalinger, derfor har løncenteret 
med virkning fra 1. oktober 2017 ændret LA 5445 Telefongodtgørelse, kvartal til LA 5440 
Telefongodtgørelse, måned. Beløbet er tilrettet med en tredjedel af kvartalsudbetalingen. 
Tilsvarende gælder for LA 1103 Kvartalsløn fast m/ procentregulering som er omlagt til LA 1003 
Månedsløn fast m/procentregulering. 
 
Ovenstående rettelser fremgår af stamdatafilen. 
 
Alle arbejdsgivere vil pr. 1. november 2017 blive tilmeldt NemKonto, hvilket betyder at alle 
medarbejder bliver omfattet og lønudbetalingen vil ske til medarbejdernes NemKonto. 
Dette skal I oplyse til jeres medarbejdere og I skal specielt være opmærksom på ansatte under 15 år 
da de skal kontakte banken og informere banken om, hvilken bankkonto, som skal være 
NemKonto’en. 
Se. evt. Fløs Nyt for juni måned eller se mere på følgende link 
 
https://www.nemkonto.dk/Borger/NemKonto-for-borgere/Unge-og-NemKonto 
 
Folkekirkens It vil til ansatte under 18 år udsende en vejledning via eBoks. 
  
OBS! Hvis arbejdsgiveren i FLØS er oprettet med et SE nr. i stedet for et CVR nr. bliver lønnen 
ikke overført og derfor skal I kontakte jeres løncenterafdeling. 
 
OBS! Det er mulig at indberette for de bagudlønnede til fristen den 6. MEN indberetninger for de 
forudlønnede til fristen den 15. november vil IKKE blive lønbehandlet. Indberetningerne for de 
bagudlønnede vil afvente bagud lønkørslen i november måned. 
 
Med venlig hilsen 
Stifternes løncenter for menighedsråd 
 

 


