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Ny ferielov
 Ferieoplæg for Uddannelsesforbundet d. 11. april 2019

 Peter Salling Petersen, chefkonsulent, Djøf

Forskudt ferie

2



Chefkonsulent Peter Salling Petersen 2

11-04-2019

Samtidighedsferie - Overblik
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Grundlæggende principper videreføres

 LM optjener fortsat ret til 5 ugers betalt ferie om året (2,08 dages ferie pr. 
måneds ansættelse) 

 Feriebetalingen består fortsat enten af løn under ferie og et ferietillæg på 1 
pct. eller af feriegodtgørelse på 12,5 pct.

 Ikke afholdt ferie med løn afregnes fortsat som feriegodtgørelse ved 
fratræden.

 Ferien fastlægges efter samme retningslinjer som i dag.  
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Særlige feriedage i det offentlige

Her vil de hidtidige principper for forskudt ferie fortsat gælde

Dvs:

 Særlig ferie optjent i 2019 skal holdes i perioden 1/5-20 – 30/4-21

 Særlig ferie optjent i 2020 skal holdes i perioden 1/5-21 – 30/4-22

 Etc.
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Overgangsordning
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Miniferieåret i 2020

 Kan LM holde 3 ugers sommerferie?

 Kan LM holde 4 sommerferie?

 Kan AG varsle 4 ugers kollektiv lukning?
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Indefrosne feriepenge

 Et års feriepenge for perioden 1/9-19 – 31/8-20 ‘indefryses’

 AG skal senest 31/12-20 indberette beløbet til fonden, ‘Lønmodtagernes 
feriemidler’, som administrerer midlerne

 AG kan vælge at beholde de indefrosne feriepenge, indtil du forlader 
arbejdsmarkedet
• I så fald skal beløbet årligt reguleres med lønudviklingen

 AG kan også vælge at indbetale de indefrosne feriepenge til fonden samtidig 
med indberetning til Fonden
• I så fald investerer Fonden midlerne
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1/9 
2019

31/8 
2020

31/12 
2020

Periode for optjening

Hvis LM stopper inden 
31/8-20, skal AG ikke 
indberette til Fonden, hvis 
der er afregnet feriegodt-
gørelse til FerieKonto/ 
privat feriekasse

Opgørelsestids-
punkt 12½% Sidste frist for 

indberetning

Fonden indtræder i 
krav på feriemidler 
ved indberetning

Periode for indsigelse

Ved manglende eller ukorrekt indberetning
LM kan gøre indsigelse, og skal sende dok. for, at 
AG er enig i indsigelsen. Ellers skal LM foretage 
et af de skridt, som er nævnt i FL § 35, stk. 2. 

Fonden kan pålægge en AG, som trods påkrav 
undlader at indsende oplysninger, at foretage 
indbetaling af tilgodehavende feriemidler 
(Fonden indtræder her i krav på feriemidler)

AG kan kræve ‘undskyldelige’ fejl rettet 

30/6
2025

AG kan uden 
videre rette fejl

Sidste frist 
for 
indsigelser

Periode for 
indberetning

Udbetaling af indefrosne feriepenge

 Kan tidligst udbetales pr. 1. oktober 2021

 Automatisk udbetaling ved folkepensionsalderen

 Udbetaling efter ansøgning, når LM forlader arbejdsmarkedet og får
• tildelt førtidspension
• tildelt efterløn
• tildelt fleksydelse
• udbetalt alderspension
• varigt ophold i udlandet

 Udbetaling ved LMs død

10



Chefkonsulent Peter Salling Petersen 6

11-04-2019

Indefrosne feriepenge

 12 ½ % af ferieberettiget løn i perioden 1/9-19 – 31/8-20

 Husk resultatløn optjent i perioden, men som først kan opgøres senere

 Hvad sker der med optjeningen, hvis LM er på barsel i perioden?

 LM går på pension 31/5-20 – kan AG udbetale indefrosne feriepenge til LM?
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Indefrosne feriepenge

 Hvorfor indefryses mine feriepenge? Og bliver jeg ikke ringere stillet end 
under den nuværende lov?

 Kan jeg miste pengene, hvis AG ikke kan eller vil betale, når jeg forlader 
arbejdsmarkedet?

 Er størrelsen af den årlige opskrivning af mit depot påvirket af, om min 
arbejdsgiver afregner til fonden med det samme eller vælger at beholde 
pengene, til jeg skal have dem udbetalt?
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Fondsferiedage – for nye og tilbagevendende på 
arbejdsmarkedet

 En undtagelse til indefrysning i f.m. overgang til samtidighedsferie

 LM kan holde op til 8,4 dage af den optjente ferie i perioden 1/9 – 31/12-19 
som særlige fondsferiedage i perioden 1/5 – 31/8-20

 Betingelse: Optjent mindre end 8,4 feriedage efter ferieloven i perioden 1/1 –
31/8-19

 LM skal søge om pengene hos Lønmodtagernes Feriemidler - dvs. AG ikke 
involveret 
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Eksempel 1 - Fondsferiedage

Karen er nyuddannet og bliver ansat 1/8-19. Hun har i 2019 ikke haft tid til at 
have studiearbejde ved siden af studierne. 

Spørgsmål:

 Hvordan er Karen stillet i miniferieåret 2020?

Svar:

 Karen kan holde 2,08 dages optjent ferie.

 Karen kan anmode Fonden om at få udbetalt de 8,32 dage, hun optjener fra 
1/9 – 31/12-19.
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Eksempel 2 - Fondsferiedage

Jens er nyuddannet og bliver ansat 1/8-19. Han arbejdede i Føtex’ 
grøntafdeling i januar, februar og marts måned i 2019. 

Spørgsmål:

 Hvordan er Jens stillet i miniferieåret 2020?

Svar:

 Jens kan holde 8,32 dages optjent ferie (6,24 fra Føtex og 2,08 fra nyt job).

 Jens kan anmode Fonden om at få udbetalt de 8,32 dage, han optjener fra 
1/9 – 31/12-19.

15

Eksempel 3 - Fondsferiedage

Hans har længe været ledig, men får endeligt job pr. 1/4-19.

Spørgsmål:

 Hvordan er Hans stillet i miniferieåret 2020?

Svar:

 Hans kan holde 10,4 dages optjent ferie.

 Hans kan ikke anmode Fonden om at få udbetalt de 8,32 dage, han optjener fra 
1/9 – 31/12-19. Han har optjent mere end 8,4 dages ferie fra 1/1 – 31/8-19.

16



Chefkonsulent Peter Salling Petersen 9

11-04-2019

17

Overført ferie/
udbetalt ferie

Restsaldo efter 
afholdt ferie

Afholdt
ferie

sep 0
okt 2,08
nov 4,16
dec 6,24
jan 8,32
feb 10,4
mar 12,48
apr 14,56
maj 16,64
jun 18,72
jul 20,8
aug 22,88
sep 24,96
okt 27,04
nov 29,12
dec 31,2
jan 33,28
feb 35,36

Ferie på forskud – ny FL § 7

 mulighed for at aftale, at betalt ferie holdes, før den er optjent

 fradrages i optjent ferie senere i ferieåret

 betingelse: ferien kan optjenes inden for samme ferieår

 feriegodtgørelse beregnes på grundlag af de sidste 4 ugers løn før fraværet

 fratræder den ansatte, inden udligning er sket, kan AG (kun) modregne i 
krav på løn og ferie

18



Chefkonsulent Peter Salling Petersen 10

11-04-2019

Ferie under virksomhedslukning – § 17 og ny 
FL § 10

HO: LM har ‘ret’ men ikke pligt til at holde suppleringsferie, ny FL § 15 

U: Kollektiv virksomhedslukning
Har AG ikke sikret, at LM har gemt optjent ferie til virksomheds-
lukningen, skal AG betale løn for de pågældende dage. 

Lønnen beregnes som lønnen de sidste 4 uger før lukningen
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Ferie under virksomhedslukning – ny FL § 10

 Holder virksomheden lukket på et tidspunkt, hvor en LM, som har været 
ansat i hele det foregående ferieår og frem til virksomhedslukningen, ikke 
har optjent betalt ferie i alle de dage, virksomheden holder lukket, skal AG 
give feriebetalingen på forskud mod, at AG kan modregne i den efterfølgende 
optjening af betalt ferie. 
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Svar fra Styrelsen for arbejdsmarked og 
rekruttering

Spm:

 De nye regler med samtidighedsferie betyder, at hvis den ansatte holder 1 
uges ferie i efterårsferien oktober 2020 eller vinterferien februar 2021, vil 
der ikke være 4 ugers betalt ferie til gode, når vi når til juli 2021. 



SVAR:

 Ja, der vil mangle 4,2 dage der optjenes i juli og august, men har læreren 
været ansat i hele det foregående ferieår og frem til ferielukningen, vil 
læreren have krav på betaling på forskud, jf. § 10, stk. 3
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Ansættelse pr. 1/8

 En nytiltrådt lærer ansat pr. 1/8 vil ikke have krav på at få ferie på forskud 
under kollektiv ferielukning (har ikke været ansat hele forudgående ferieår)

 Hvis læreren holder 1 uges efterårsferie og 1 uges vinterferie, vil læreren 
mangle 4,2 dage til sommerferien i juli, hvis skolen ikke giver ferien på 
forskud.

 Læreren bliver i første omgang trukket i løn, men har krav på at få de 4,2 
dage udbetalt, når de er optjent

22



Chefkonsulent Peter Salling Petersen 12

11-04-2019

Ansættelse midt i året

 En lærer ansættes 1/1 og ikke medbringer feriepenge fra tidligere ansættelse

 Skolen varsler 1 uges vinterferie og 4 ugers sommerferie

 Læreren kan samlet optjene 16,64 dages ferie i ferieåret

• Til vinterferien er der optjent 2,08 dage. Der mangler 2,92 dage, som kan 

gives på forskud eller efterfølgende betales til læreren, når de er optjent

• Til sommerferien er der 7,48 dage til rådighed. Der mangler 7,52 dage, 

hvoraf 4,16 kan gives på forskud eller efterfølgende betales til læreren, når 

de er optjent. Læreren betaler selv de 8,36 dage.
23
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Ansættelse midt i året
1 32
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Andre nyheder i den ny feriemodel

 Ferietillæg betales i to rater d . 31/5 og 31/8 (ikke længere forudbetaling)

• Kommuner og regioner vil opdel de nuværende 1,95 % på følgende måde:

Til miniferieåret
- 1,95 % af løn for 1/1 – 31/8-19 + 0,95 % af løn for 1/9 – 31/12-19

Fra 1/9-20
- 1 % betales i to rater d . 31/5 og 31/8 
- 0,95 % betales senest 1/5 og beregnes af forudgående års indkomst
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Andre nyheder i den ny feriemodel

 Lønnen under ferie skal altid justeres, hvis arbejdstiden er ændret fra 
optjeningstidspunktet til afholdelsestidspunktet

 Eksempel
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1/9 1/91/3

• Arbejder 37 timer ugentligt
• Løn: 37.000 kr.
• 12½ optjente ‘37-timers-dage’
• Heraf afholdt 2½ dage
• 10 stk. ‘37-timers-dage’ til gode 

pr. 1/3

• Arbejder 25 timer ugentligt
• Løn: 25.000 kr.
• 12½ optjente ‘25-timers-dage’
• Holder først 10 dage (løn x 37/25)
• Holder herefter 12½ stk. ‘25-timers-

dage’
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Andre nyheder i den ny feriemodel

 Ved sygdom og barsel skal 4 ud af 5 uger holdes eller overføres (mulighed 
for at veksle feriehindret ferie til kontanter er stærkt reduceret)

 AG skal automatisk udbetale den 5. ferieuge, medmindre AG og LM inden 
ferieafholdelsesperiodens udløb (31/12) har aftalt, at ferien skal overføres
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Eksempel 1 - Overskydende ferie

Henrik har ved udgangen af december 2021 1 ud af 5 ferieuger tilbage og kan 
ikke nå at holde den. 

Spørgsmål:

 Hvad sker der med den 1 uges ferie?

Svar:

 Da der er tale om 5. ferieuge, vil ferien blive udbetalt pr. 31/12-21, 
medmindre Henrik forinden aftaler med sin arbejdsgiver, at ferien kan 
overføres
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Eksempel 2 - Overskydende ferie

Lene går på barsel den 1/10-21 og har 2 ud af 5 ferieuger tilbage til den 
resterende ferieafholdelsesperiode. Lene genoptager først arbejdet i 2022.  

Spørgsmål:

1. Hvordan skal de 2 feriehindrede ferieuger håndteres?

2. Hvad sker der med den ferie, Lene optjener i perioden 1/9 til 31/12? 

Svar:

1. 1 uge overføres automatisk pga. feriehindring og 1 uge (den 5. ferieuge) kan 
enten aftales overført eller udbetales pr. 31/12-21.

2. Kræver ikke overførsel - kan blot afvikles i ferieafholdelsesperioden 21/22. 
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