Til lønadministrator ved menighedsråd, kirkegårde og provstierne

FLØS-NYT for december 2017
1/ Lønbehandlingen i december måned
2/ Ansættelser på særlige vilkår
3/ Ny procentregulering pr. 1. december 2017

1/ Lønbehandlingen i december måned.
Det er løncenteret, der i december måned foretager indberetningen for de forudlønnede i det nye lønsystem,
husk derfor at give jeres løncenterafdeling besked om hvad der skal indberettes.
Det løncenteret kan indberette er: Ny oprettelser pr. 1. januar og fratrædelser der sker i januar måned samt
evt. ferie og særlige feriedage den fratrædende måtte afvikle i januar måned.
I mailen skal I huske at oplyse, hvilket stift I hører til, navn på arbejdsgiveren og et telefonnummer hvor I
kan træffes for eventuelle spørgsmål samt navn og fødselsdato på den person der skal registreres på.
De bagudlønnede får deres december løn i det ”gamle” lønsystem og derfor er der ingen ændringer her.
Indberetningsfristen er for både forudlønnede og bagudlønnede den 6. december 2017.

2/ Ansættelser på særlige vilkår.
Med det nye lønsystem er det vigtigt, at vi ved hvilke medarbejdere der er ansat i fleksjob eller med
løntilskud eller har en § 56 aftale. Vi skal have oplysningerne, da disse medarbejdere skal oprettes specielt
bl.a. på grund af NemRefusion.
Til jeres respektive løncenterafdeling skal I via mail oplyse, hvilket stift I hører til, navn på arbejdsgiveren
og et telefonnummer hvorpå I kan træffes for eventuelle spørgsmål samt navn og fødselsdato på
medarbejderen. Hvis I har en aftale vil vi gerne at den medsendes.
Vi skal have oplysningerne senest den 31. december 2017.
De menighedsråd der allerede har sendt oplysninger om ansatte i fleksjob skal selvfølgelig ikke sende igen.

3/ Ny procentregulering pr. 1. december 2017.
Procentreguleringen pr. 1. december 2017 er 5,7703. På folkekirkenspersonal.dk finder I finansministeriets
lønoversigt. Den er foreløbig, da der er tale om foreløbige tal, fordi en eventuel udmøntning fra det aftalte
privatlønsværn kan bevirke en nedsættelse af reguleringsprocenten. Oplysning herom kan tidligst foreligge i

løbet af januar 2018. I givet fald udsendes en ny lønoversigt. Den eventuelt nye reguleringsprocent vil kun
have virkning for lønningerne fremadrettet.
Med venlig hilsen
Stifternes løncenter for menighedsråd

