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Til menighedsrådenes, kirkegårdenes 

 og provstiernes lønansvarlig 

 

FLØS-NYT juli 2016 
 

 

1/ Ophør af efterregulering fra det gamle FLØS  

Efter lønbehandlingen i august 2016 er det ikke længere muligt at foretage automatiske efterreguleringer fra 
før overgangen til ny FLØS.  

Det betyder, at såfremt der er lønforhold, der er kørt i gamle FLØS, der skal rettes, skal rettelserne ske ved 
manuelle beregninger, og korrektionen skal foretages ved indberetning på variable lønarter. Udgangspunktet 
for at finde det tidligere lønmateriale er dataarkivet. 

Årsagen til ovenstående er, at når lønbehandlingen i august er tilendebragt lukkes det gamle FLØS af vores 
leverandør. 

Oversigten herunder viser stiftsvis fra hvornår der skal foretages manuelle beregninger. 

Stift Manuel beregning skal ske hvis rettelsen vedrører forhold før   
 Bagudlønnede Forudlønnede 
Roskilde 1. februar 2016 1. marts 2016 
Helsingør 1. februar 2016 1. marts 2016 
Ribe  1. marts 2016 1. april 2016 
Haderslev 1. marts 2016 1. april 2016 
København 1. april 2016 1. maj 2016 
Lolland-Falster 1. april 2016 1. maj 2016 
Fyn 1. april 2016 1. maj 2016 
Viborg 1. april 2016 1. maj 2016 
Aarhus 1. april 2016 1. maj 2016 
Aalborg 1. april 2016 1. maj 2016 
 

Såfremt behovet for lønregulering skulle opstå, anbefales det at kontakte løncentreret, med henblik på at få 
vejledning om hvilken lønart(er) der skal anvendes til korrektionen. 
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2/ Negative nettolønninger 

Fra løncentrets side kan vi konstatere, at der er negative lønspecifikationer der endnu ikke er behandlet. Flere 
af lønspecifikationerne løber med samme negative beløb over flere måneder. 

Vi henstiller til, at der tages hånd om forholdene, så der ikke udestår skyldige beløb. Er der brug for 
vejledning kan løncentret kontaktes.  

 

3/ Lønmateriale i dataarkiv 

I FLØS-nyt maj 2016 punkt 5 beskrev vi, at lønmaterialet kom i dataarkivet dagen før dispositionsdatoen. 

Det har givet anledning til en række henvendelser, som gik på, at det var sent at modtage materialet. 

For fremtiden er lønmaterialet tilgængelig i dataarkivet 2 dage før dispositionsdatoen.  Det forventes at 
lønmaterialet er tilgængeligt senest kl. 12.00.  

Lønsedlerne vil fortsat være i eBoks dagen før dispositionsdatoen. 

 

 

På vegne af stifternes løncenter for menighedsråd 

Henrik Bo Nielsen 

Faglig ansvarlig 


