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Hovedprogram

• Sammenligning mellem ”gammel” og ny 
ferielov

• Overgangsordningen

• ”Fonden”
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Ferielovsudvalget
Kommissorium

• Moderne, fleksibel og robust ferielov

• Danmarks internationale forpligtelser, navnlig EU-
retten

• Enkelt system – let at administrere

• Gennemskuelig for lønmodtager

• Administrativ enkel for arbejdsgiver

• Samfundsmæssige konsekvenser

• Beslægtet lovgivning

• Forslag til ny ferieordning og ferielov
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Internationale forpligtelser

• ILO

– ikke give afkald på sin ret 
til årligt betalt ferie 

– ikke give afkald på ferie, 
og en aftale derom er 
ugyldig 

– hvert land er forpligtet til 
at indføre et 
sanktionssystem

• EU- arbejdstidsdirektiv

– Sikkerhed og sundhed

– en årlig betalt ferie af 
mindst 4 ugers varighed 

– kan ikke erstattes med 
en finansiel godtgørelse, 
medmindre 
arbejdsforholdet 
ophører

• Domme
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Feriepenge

Nu lov

• Ca. 90 mia. kr. årligt i 
feriepenge

• Ca. 80 pct. er ferie med løn

• Ca. 20 pct. er 
feriegodtgørelse, incl. 
fratrådte funktionærer

• Ca. 11 mia. kr. omsættes 
årligt i FerieKonto

• Ca. 300 mio. i uhævede 
feriepenge årligt

• Statens andel er 30 pct.

Ny lov

• Uændret sum af feriepenge

• Væsentligt færre uhævede 
feriepenge 

• Statens andel af uhævede 
feriepenge ophører

• Arbejdsgiverne 
likviditetstab ca. 1,2 mia. kr. 
Lønmodtagernes gevinst ca. 
det samme

• Kompensation til 
arbejdsgiverne
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Ny ferielovOvergang

Tidslinje for overgang til 
samtidighedsferie

10

2018

1. jan.Ferieoptjening

2019

1. jan.

2020

1. sept.

2021

1. sept.

2022

1. sept.

1. jan.

Ferieafholdelse 1. maj 1. maj

1. sept.

1. sept.

1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan.



2018

1. jan.Ferieoptjening

2019

1. jan.

2020

1. sept.

2021

1. sept.

2022

1. sept.

1. jan.

Ferieafholdelse 1. maj 1. maj

1. sept.

1. sept.

1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan.

Kort optjeningsår i forbindelse med 
overgang

11

Hele denne periode bliver Ferieår 2020

A: Optjeningsår 2019 – Ferieår
2020
(Kort optjeningsår)

A

Kort optjeningsår 2019



Ferielovens Principper

Gældende lov
• Alle optjener ret til fem ugers betalt 

ferie årligt
• Løn under ferie eller 

feriegodtgørelse
• Feriepenge afregnes som 

udgangspunkt til FerieKonto
• Garanti for feriepenge, pengene 

bliver i virksomheden
• Ikke holdt ferie afregnes ved 

fratræden som feriegodtgørelse til 
lønmodtageren

• Uhævede feriepenge: statskassen 
og feriefonde

Ny lov
• Lønmodtageren optjener fortsat ret 

til fem ugers betalt ferie om året 
• Feriebetalingen består fortsat 

enten af løn under ferie eller af 
feriegodtgørelse

• Feriepenge afregnes som 
udgangspunkt fortsat til FerieKonto

• Garanti for feriepengene: pengene 
bliver fortsat i virksomheden

• Ikke afholdt ferie afregnes ved 
fratræden fortsat som 
feriegodtgørelse til FerieKonto

• Uhævede feriepenge: feriefonde
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Fravige ferieloven

Nu lov

Fravigelsesmuligheder i 
hvert kapitel

Ny lov § 3

• Alt kan fraviges medmindre særlig undtaget.

• Fravigelser skal i overensstemmelse med EU-retten

• Eksempler fravigelig

– Feriegodtgørelsesprocenten

– Ferietillæg

• Eksempler ufravigelighed

– Lønmodtagerbegrebet

– Hvem er overenskomstpart

– 5 ugers ferie

– Ferieåret og ferieafholdelsesperioden

– 4 uger placeres i ferieåret

– 5 ugers egen betalt ferie

– Uoverdragelighed, modregning, tilbageholdelse og 
forældelse

– Ind- og udbetaling af feriegodtgørelse

– FerieKonto

– Arbejdsmarkedets Feriefond

– Straf

• Skærpet krav til parterne
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Ændringer i administrationen af 
Ferieloven

Nu lov

• STAR er lovansvarlig, fastsætter regler 
og fortolker ferieloven

• STAR træffer afgørelser
• Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg 

træffer endelig administrativ 
afgørelse

• Det fagretlige system, Arbejdsretten
• Straf - domstole
• Inddrivelse af krav – civile retssager
• FerieKonto
• Feriekortordninger
• Feriefonde

– AFF
– Private fonde

• Staten

Ny lov

• STAR er ikke ansvarlig for noget, BM 
overtager

• STAR træffer ikke afgørelser, 
FerieKonto overtager

• Ankestyrelsen er ikke ankeinstans, 
men klagenævn i ATP

• Straf ved domstole
• Det fagretlige system fortsætter
• Inddrivelse af krav kun ved civile 

domstole, politianmeldelser er lmt
ansvar, dog FK

• Feriekortordninger fortsætter
• Feriefonde fortsætter
• Tilsyn med private feriefonde overgår 

til Arbejdsmarkedets Feriefond
• Statens andel af de uhævede 

feriepenge forsvinder
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Lønmodtagerbegrebet

• Stort set uændret
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Lønmodtagerbegrebet særlige grupper

Nu lov

• Plejefamilier

• Medlemmer af nævn og 
råd

• Tillidshverv

• Borgerligt ombud

• Direktører

• Franchisetagere

• Bestyrere/forpagtere

• Familie

Ny lov

• Gældende praksis anses 
for opretholdt, indtil der 
foreligger afgørelse om 
andet
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Oversigt
Forskudt ferie (nu)
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Oversigt
Samtidighedsferie
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Optjening af feriedage

Nu lov, § 7

• Optjeningsåret er 
kalenderåret

• 2,08 dage pr. måneds 
ansættelse, 5-dages uge
– Weekends og helligdage

– 0,07 dages ferie pr. dag - max. 
2,08 pr. måneds ansættelse

– Nedsat tid

• Optjening i timer ved 
overenskomst, min. 20 dage
• Omregning til dage ved fratræden

• Flere ansættelsesforhold

Ny lov, § 4 og § 5

• Ferieåret er 1. september –
31. august

• 2,08 dage pr måneds 
ansættelse i ferieåret, 5-
dages uge
– Weekends og helligdage

– 0,07 dage ferie pr. dag

– Nedsat tid

• Optjening i timer, udgået 
kan aftales

• Flere ansættelsesforhold
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Forskudsferie

Ny lov § 7 Helt ny

• Aftale mellem AG og lmt

• Ikke optjent ferie

• Fradrages senere

• Kan modregnes ved fratræden

• Ved feriegodtgørelse

– Beregnes sidste 4 uger, efterreguleres ikke
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Elever

Nu lov, § 9

• 25 dages betalt ferie i det første og 
andet hele ferieår efter ansættelsen 
er påbegyndt

• Hvis ansættelsen er begyndt inden 1. 
juli, da 25 dage i dette ferieår

• Hvis ansættelse er begyndt 1. juli 
eller senere, da 5 dages ferie i 
forbindelse med 
virksomhedslukninger mellem 1. 
oktober og 30. april

• Betingelse: Ansættelsesaftale efter 
lov om erhvervsuddannelser

• Kan ikke overføres 
• 5 ferieuge kan ikke udbetales

Ny lov, § 42
• 5 ugers ferie i 1. og 2. hele 

ferieafholdelsesperiode efter 
ansættelsen er påbegyndt.

• Påbegyndt 2. september - 31. 
oktober. Ret til 5 uger i 
ferieafholdelsesperioden, der knytter 
sig til ferieåret.

• Påbegyndt 1. november -30. juni. Ret 
til 3 ugers betalt hovedferie og 5 
dages betalt ferie under 
virksomhedslukning før 
hovedferieperioden.

• Løn under ferie.
• Tidligere optjent feriegodtgørelse, 

dog supplering.
• Betingelse: Ansættelsesaftale efter 

lov om erhvervsuddannelser.
• Kan overføres.  
• 5 ferieuge kan udbetales.
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Uændret er

• Sygeferiegodtgørelse
• Løn under ferie og den sædvanlige løn
• Løntræk på 4,8 pct for månedslønnede
• Fratræden efter ferie med løn: feriegodtgørelse
• Beregning af feriegodtgørelse: 12,5 pct.
• Sygdom før og under ferien
• Hvad er feriehindringer?
• Ferie og fritstilling
• Ferie for egen regning
• Modregning i og tilbageholdelse af feriepenge
• Straf

30-04-2018 27



Varierende arbejdstid

Nu lov, § 23, stk. 2

• 20 pct

• Gennemsnitlig arbejdstid 
eller arbejdsomfang på 
ferietidspunktet i forhold 
til optjeningsåret

• Ned i tid

• Op i tid

• Fravigelse ved kollektiv 
overenskomst

Ny lov, § 17, stk. 2

• Ændring af 
daglig/ugentlig 
arbejdstid/-omfang

• AG oplysningspligt efter 
lov om vilkår i 
ansættelsesforholdet

• Løn under ferie i forhold 
til optjeningstidspunktet

• Altid 
feriedifferenceberegning
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Ferietillæg

Nu lov, § 23, stk. 2, i.f. 
• Kun ved ferie med løn
• Kompensation for forhøjelse af 

feriegodtgørelsesprocenten
• 1 pct. af lønnen i optjeningsåret, 

beregnes som feriegodtgørelse
• Kræver ansættelse hos 

arbejdsgiveren i optjeningsåret
• Udbetales som ferien holdes, dog 

praksis
• Tilbagebetaling
• Fravigelse ved kollektiv 

overenskomst

Ny lov § 16, stk. 2 og § 18
Uændret, dog

Udbetaling
• Samtidig med at den dertil 

svarende ferie begynder, eller
• Tillægget for perioden fra 1. 

september til 31. maj udbetales 
sammen med lønnen for maj, og 
tillægget for resten af året 
udbetales sammen med lønnen 
for august måned.

En gang udbetalt kan ikke kræves 
tilbagebetalt. Undtagelse ved 
forskudsferie
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Beskatning

• HR:
– Ferie med løn  beskattes på 

udbetalingstidspunktet

– Feriegodtgørelse beskattes på 
optjeningstidspunktet

– Ikke nævnt i loven

Ny lov 

• Uændret, dog

• Arbejdsgivere med 
feriekortordninger får 
mulighed for at behandle 
feriegodtgørelse så samme 
måde som ferie med løn, 
dvs som bruttomidler. 

• Det samme gælder ferie 
med løn.

• Nævnt i loven
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Ny ferielovOvergang

2018

1. jan.Ferieoptjening

2019

1. jan.

2020

1. sept.

2021

1. sept.

2022

1. sept.

1. jan.

Ferieafholdelse 1. maj 1. maj

1. sept.

1. sept.

1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan.

Ændringer i beskatning

31

FP feriekasser og FK: feriepenge efter skat
FP feriekasser og FK: feriepenge efter
skat

FP arbejdsgivere: feriepenge efter skat FP arbejdsgivere: feriepenge før skat



FerieKonto

Nu lov § 32, § 28, § 31

• Lovbunden ordning

• Ansvarlig: STAR

• Operatør ATP

• Hovedregel: Al 
feriegodtgørelse indbetales 
kvartalsvis til FK
– U1: feriekortordning med 

garanti

– U2: udbetaling ved fratræden 
mv.

• Morarenter

Ny lov § 36, § 31, 3, stk. 4

• Lovbunden ordning

• Ansvarlig: BM

• Ellers uændret

• Nye bekendtgørelser
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FerieKonto

Nu lov § 27 a og § 29
• Arbejdsgiverne indbetaler 

løbende til FerieKonto, når 
ferien optjenes

• Lønmodtagerne får 
feriepenge udbetalt af 
FerieKonto, når ferien 
holdes

• Sikrer, at feriepengene er til 
rådighed, når ferien holdes

• Administrationen betales af 
renterne af indbetalinger og 
uhævede feriepenge.

Ny lov § 31 og 32 § 35
• AG indberetter til 

Indkomstregister og 
indbetaler til Feriekonto

• LMT anmoder om 
feriepenge via 
Feriepengeinfo, der 
anmoder FerieKonto om at 
udbetale

• Sikrer at feriepengene er til 
rådighed, når ferien holdes.

• FerieKonto finansieres af de 
arbejdsgivere, der bruger 
FerieKonto
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Hvad er Feriepengeinfo?

Nu bkg nr.550 af 24/04/2015 om 
Feriepengeinfo.
• Feriepengeinfo er det nye digitale 

feriesystem, der giver 
lønmodtagere et samlet overblik 
over deres optjente 
feriegodtgørelse og -dage.

• Arbejdsgiverne indberetter via e-
indkomst

• Alle oplysninger kan ses af 
lønmodtageren.

• Lønmodtageren bestiller ferie via 
Feriepengeinfo

• Bestilling videresendes til 
arbejdsgiveren, der udbetaler.

• Særordning for DA

Ny lov, § 32, § 35, stk. 7.

Uændret

Feriepengeinfo finansieres af
• Hævet feriegodtgørelse i 

FerieKonto
• Renterne af indbetalingerne til 

FerieKonto
• Arbejdsgiverne, der indbetaler til 

Feriekonto

Ingen særordning for DA
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Feriekort med garanti

Nu lov, § 5 og § 31
• Aftalepart på lmt-side: Lokal fagforening, 

som er medlem af en landsdækkende 
lønmodtagerorganisation

• Aftalepart på a-giverside: mindst en 
virksomhed

• Feriepengene bliver i virksomheden til ferien 
holdes.

• Uorganiserede arbejdsgiveren kan stille 
bankgaranti

Ny lov, § 3, stk. 4, og § 31, stk. 2
• Undtagelse for at indbetale feriegodtgørelse 

til FerieKonto. Krav om kollektiv 
overenskomst

• Aftalepart på lmt-side: mest repræsentative 
arbejdsmarkedsparter på hele det danske 
områdeafgøres af Arbejdsretten

• Aftalepart på a-giverside: uændret
• Arbejdsgiverforeningen stiller typisk garanti, 

så der er sikkerhed for, at feriepengene er til 
stede, når ferien skal holdes

• Garantien skal svare til mindst 1 års 
feriegodtgørelse  pr. lmt efter skat

• Garantien stilles over for den modstående 
mest repræsentative arbejdsmarkedspart.

• Garantien kan udvides til uorganiserede 
lønmodtagere på virksomheden mod 
notifikation af lønmodtager og respektiv
lønmodtagerorganisation.
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Overførsel af ferie

Nu lov § 19
• Dobbelt aftalekrav

– Kollektiv overenskomst
– Individuel aftale

• Skriftlig
• Inden 30 september

• Ved feriegodtgørelse skal AG 
skriftlig meddele den, der 
udbetaler, at ferien overføres

• Fratræden
– Bortfald af retten til at holde 

mere end 25 dage i ferieåret
– Feriegodtgørelse for feriedage 

ud over 25 udbetales 

Ny lov § § 21
Stort set uændret
• Meddelelse skal gives senest 

31. december i 
ferieafholdelsesperioden

• Overført ferie skal holdes først
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Eksempel

Nu lov
År 1: 1 optjent uge overføres
År 2: 1 overført + 5 optj. > 

2 optj. kan overføres
År 3: 2 overførte + 5 optj. > 

3 optj. kan overføres
År 4: 3 overførte + 5 optj. > 

4 optj. kan overføres
År 5: 4 overførte + 5 optj. > 

5 optj. kan overføres
År 6: 5 overførte + 5 optj. > 

1 overført + 5 optj. 
kan overføres

Ny lov

Uændret ferie kan stadig 
akkumuleres i 
samtidighedsferie.
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Overførsel ved feriehindring

Nu lov, § 18, § 38 og § 40
• Skal være omfattet af en 

overenskomst, som giver mulighed 
for overførsel ved feriehindringer, jf. 
dog erstatningsferie

• Overførsel til følgende år
• Samme krav til aftalen ml. 

lønmodtager og arbejdsgiver som ved 
§ 19-overførsel.

• Intet loft for overførte dage.
• Udbetales eller overføres, hvis 

hindringen består ved udløbet af 
hovedferien eller ferieårets udløb

Ny lov, § 22 og § 25
• Op til 4 ugers årlig betalt ferie 

overføres, derudover udbetales
• Kun hindring op til 

ferieafholdelsesperioden udløb, ikke 
op til hovedferien

• Kun til følgende 
ferieafholdelsesperiode, hvis ikke 
holdt tabt, dog sygdom og barsel

• Obligatorisk overførsel
• Meddelelse til den der udbetaler
• Holdes før anden ferie og før overført 

ferie efter § 21
• Indgår ikke i opgørelsen af de 4 uger i 

det aktuelle ansættelsesforhold, 
sikring af det reakreative udbytte
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Feriehindringer 

Nu lov, § 38
• egen sygdom
• barselsorlov, orlov til adoption
• ophold i udlandet
• overgang til selvstændigt erhverv el. til 

arbejde i hjemmet
• borgmester, minister el. lign. tillidshverv
• indsæt. i kriminalforsorgens 

institutioner el. tvangsanbringelse
• lovligt varslede og afsluttede konflikter
• aftjening af værnepligt el. tjeneste i 

forsvaret på lign. vilkår
• deltagelse i aktiviteter via en 

rådighedskontrakt med forsvarets 
reaktionsstyrker og SHIRBRIG

• manglende midler til at holde ferie på 
grund af en tvist med AG.

• visse former for plejeorlov

Ny lov § 22, § 12-14

Uændret, dog måske overgang 
til arbejde i hjemmet kan udgå 
og måske tilføje noget om 
rigets sikkerhed

30-04-2018 39



Oversigt
Forskudt ferie (nu)
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Oversigt
Samtidighedsferie
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Afholdelse - perioder

Nu lov § 8 og §12
• Holdes i ferieåret fra 1. maj til 30. 

april året efter
• Ferie holdes i hele dage med 5 dage 

om ugen 
• Krav på 15 dages hovedferie i 

perioden 1/5 – 30/9
• Øvrige feriedage 5 dage i 

sammenhæng. Undtagelse: 
driftsmæssige hensyn

• Arbejdsfri dage og vagtdage 
forholdsmæssigt

• Ferie kan ikke holdes på fridøgn, 
søgnehelligdage, 
overenskomstmæssige/sædvanemæs
sige feriedage eller hvis der foreligger 
feriehindring

Ny lov § 6
• Samtidighedsferie: Holdes i 

ferieafholdelsesperioden, dvs. 
ferieåret fra 1. september til 1. 
september året efter samt 4 
måneder indtil kalenderårets 
udgang dvs. 16 måneder.

• 5 dage om ugen og på samme 
måde som arbejdet er tilrettelagt.

• 4 uger skal holdes i ferieåret
• I øvrigt uændret
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Afholdelse - varsling

Nu lov § 15
• Arbejdsgiver fastsætter ferien 

efter forhandling og under 
hensyn til drift og skolernes 
sommerferie

• Hovedferie varsles 3 måneder 
før

• Øvrig ferie varsles 1 måned før
• Undtagelse: særlige 

omstændigheder
• Kan fraviges individuelt eller 

kollektivt
• Omlægning

Ny lov § 9, og § 3, stk. 5
Stort set uændret

Kan ikke fraviges generelt, men 
kun i en konkret aktuel situation, 
og hovedferien kan ikke være 
mindre end 10 dage
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Ferielukninger

Nu lov § 17
• Ved ferielukninger kan 

lønmodtager ikke gøre krav 
mod arbejdsgiver, selvom 
lønmodtagerne ikke er 
berettiget til optjent ferie i 
alle lukkedage

• Undtagelse: Hvis der holdes 
julelukket og arbejdsgiveren 
ikke har fastsat ferien efter 
§ 15

Ny lov § 10
• Ved ferielukninger kan 

lønmodtager ikke gøre krav 
mod arbejdsgiver, selvom 
lønmodtagerne ikke er 
berettiget til optjent ferie i 
alle lukkedage

• AG  skal i videst  muligt 
omfang sikre at lmt har ferie 
til gode på lukkedage, Hvis 
ikke så løn på de dage

• Forskudsbetaling i særlige 
tilfælde mod modregning.
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Udbetaling – ferien holdes

Nu lov § 29
• Ferie med løn udbetales af 

arbejdsgiveren som 
almindelig løn

• Feriegodtgørelse
– Optjente feriepenge og –dage 

udstilles på Feriepengeinfo
– Bestilles via Feriepengeinfo, 

der videresender til 
feriepengeudbetaler

– Udbetales senest samtidig 
med at ferien begynder. 
Praksis en måned før

– Ikke frigørende virkning uden 
om Feriepengeinfo

Ny lov § 32

• Uændret bortset fra at brug 
af elektroniske feriekort 
udgår.

• Udbetaling hurtigst muligt 
ingen frist

• Uenighed mellem AG og 
LMT
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Emigration - Pension

Nu lov § 30, stk. 1

Alle feriepenge kan 
udbetales, hvis 
lønmodtageren 

– flytter til udlandet og 
framelder sig CPR-
registeret, eller

– Forlader arbejdsmarkedet 
pga. alder eller helbred

– Udbetaling sker efter skat

– Kan udbetales direkte

– Udbetales når som helst

Ny lov, § 26, stk. 4

Uændret

6 måneders frist, 
dispensation
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Småudbetalinger

Nu lov § 30, stk. 2 og stk. 3

• En arbejdsgiver kan 2 
gange årligt udbetales op 
til 750 kr. kontant (netto) 
direkte til samme 
lønmodtager

• Ved ferieårets start kan 
op til 1.500 kr. (netto) 
udbetales direkte til 
lønmodtageren af 
arbejdsgiveren

Ny lov

Udgår
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Andre udbetalinger før tid

Nu lov § 30, stk. 4, og stk. 5
• Hvis en lønmodtager ved 

fratræden har mere end 
25 dage ferie tilbage, og 
de stammer fra overført 
ferie efter § 19/40, kan de 
overskydende dage 
udbetales direkte til 
lønmodtageren

• Ved lønmodtagerens død 
udbetaler arbejdsgiveren 
feriepengene til boet.

Ny lov § 26, stk. 3 og stk. 6
• Fratræder lønmodtageren 

udbetales al overført ikke 
holdt ferie

• Død uændret
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Automatisk udbetaling

Nu lov § 34 a

Løn under ferie og ferietillæg:

• Hvis beløbet højst udgør 
2.250 kr. efter fradrag af 
skat m.v., skal AG 
automatisk udbetale 
beløbet til LMT senest den 
15. juni.

• AG må kun udbetale 
beløbet, hvis det vedrører 
ferie ud over 20 dage. 

• Feriepengene skal 
udbetales på den måde, AG 
normalt udbetaler 
feriepenge.

Ny lov
Udgår
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Udbetaling af den 5. ferieuge efter 
ferieåret/ferieafholdelsesperioden 

Nu lov § 34 b, stk. 2
Efter ferieårets udløb 30. april 
efter ansøgning dog senest 30. 
september:

– Hvis beløbet vedrører 
ferie, som stammer fra 
den 5. ferieuge, eller

Ny lov § 23 og §24
Efter ferieårets udløb 31. 
august:

– Løn under ferie og 
feriegodtgørelse. 5. ferieuge 
kan aftales udbetalt senest 
31. december

Efter 
ferieafholdelsesperiodens 
udløb 31. december:

– Løn under ferie og 
feriegodtgørelse. 5. ferieuge 
udbetales automatisk efter 
31. december.
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Udbetaling ved ophørte 
ansættelsesforhold

Nu lov § 34 , stk. 1

Efter ferieårets udløb 30. april 
efter ansøgning dog senest 30. 
september

– Hvis beløbet vedrører 
ferie, som stammer fra 
et ansættelsesforhold, 
der er ophørt senest ved 
ferieårets udløb

Ny lov § 26, stk. 1 og 2

Ophørt senest ved 
ferieafholdelsesperiodens 
udløb

– Udbetales efter 
ansøgning af AG, 
FerieKonto mv

– Ansøgning senest 30. 
september efter 
ferieafholdelsesperioden
s udløb
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Modregning for off. ydelser

Nu lov § 34 b, stk. 3 
Modregning:
Antallet af dage med 

arbejdsløshedsdagpenge, særlig 
uddannelsesydelse, midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse, 
kontantydelse, 
integrationsydelse, efterløn, 
fleksydelse, ledighedsydelse, 
kontanthjælp, 
ressourceforløbsydelse og 
uddannelseshjælp, skal trækkes 
fra det antal dage, de uhævede 
feriepenge svarer til.

• Arbejdsdirektoratet modregner.

Ny lov § 27
Modregning:
Antallet af dage med

arbejdsløshedsdagpenge, 
midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse, 
kontantydelse, efterløn, 
fleksydelse, ledighedsydelse, 
ressourceforløbsydelse, 
integrationsydelse, 
uddannelseshjælp eller
kontanthjælp.

FK modregner.

Dag til dag modregning
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Arbejde under ferien

Nu lov § 37

• Arbejde mod vederlag 
under ferien, dog 
frivilligt arbejde og 
uddannelse

• 2 arbejdsgivere

• Indbetales til AFF

• Indberetningssager

Nu lov § 33

Uændret, dog

Indbetaling til Feriekonto
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Feriefonde

Nu lov § 36 og § 42

• Uhævede feriepenge 
efter statens andel 
tilfalder feriefonde

• Formål

– Arbejdsgiverens skal ikke 
tjene på at lønmodtageren 
ikke holder sin ferie

– Lønmodtageren skal have 
incitament til at holde 
ferien

Ny lov § 34

Uændret, 

Statens andel udgår
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Arbejdsmarkedets Feriefond

Nu lov § 46

• Lovbunden ordning

• Midler efter loven

• Ferieformål for 
lønmodtagere gennem 
organisationer

• Bestyrelse

• Sektortilsyn af BM

• Opløsning 

Ny lov § 40

Uændret
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Private feriefonde

Nu lov § 36, stk. 2.
• Ca 140 fonde ved 

virksomheder og 
kommuner/regioner

• Fondskonstruktion for at 
sikre uafhængighed af 
stifter og 
virksomheden/kommune

• Ferieformål gennem 
sommerhuse/ferielejlighe-
der i DK og EU mv.

• Tilsyn ved STAR
• Stiftelse og opløsning

Ny lov § 34

Uændret

Arbejdsmarkedets Feriefond 
skal føre tilsyn
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Dansk Tysk ferieaftale

Traktat med Tyskland

• Formål at sikre 
arbejdsgiverne mod 
dobbelt af feriebetaling 
ved udstationering i 
Tysland indenfor 
byggebranchen

• Meldesystem med 
garanti

• STAR administrerer

Traktat med Tyskland og §
36, stk. 3

Uændret

FerieKonto fører tilsyn i 
stedet for STAR
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Overgangsordning

Fra forskudt ferie til 
samtidighedsferie



Oversigt
Forskudt ferie (nu)
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Oversigt
Samtidighedsferie
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Feriepenge

Nu lov

• Ca. 90 mia. kr. årligt i 
feriepenge

• Ca. 80 pct. er ferie med løn

• Ca. 20 pct. er 
feriegodtgørelse, incl. 
fratrådte funktionærer

• Ca. 11 mia. kr. omsættes 
årligt i FerieKonto

• Ca. 300 mio. i uhævede 
feriepenge årligt

• Statens andel er 30 pct.

Ny lov

• Uændret sum af feriepenge

• Væsentligt færre uhævede 
feriepenge 

• Statens andel af uhævede 
feriepenge ophører

• Arbejdsgiverne 
likviditetstab ca. 1,2 mia. kr. 
Lønmodtagernes gevinst ca. 
det samme

• Kompensation til 
arbejdsgiverne
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Ny ferielovOvergang

Tidslinje for overgang til 
samtidighedsferie

62

2018

1. jan.Ferieoptjening

2019

1. jan.

2020

1. sept.

2021

1. sept.

2022

1. sept.

1. jan.

Ferieafholdelse 1. maj 1. maj

1. sept.

1. sept.

1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan.



2018

1. jan.Ferieoptjening

2019

1. jan.

2020

1. sept.

2021

1. sept.

2022

1. sept.

1. jan.

Ferieafholdelse 1. maj 1. maj

1. sept.

1. sept.

1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan.

Kort optjeningsår i forbindelse med 
overgang

63

Hele denne periode bliver Ferieår 2020

A: Optjeningsår 2019 – Ferieår
2020
(Kort optjeningsår)

A

Kort optjeningsår 2019



Overgangsordning

Principper
• Overgang til samtidighedsferie på samme tid den 

1. september 2020.
• Lønmodtagerne skal holde ferie som de plejer 

både i overgangsåret og derefter.
• Fra vedtagelse til samtidighedsferie lang periode 

aht. arbejdsmarkedets parter.
• Sikring af den økonomiske balance mellem 

arbejdsgivere og lønmodtagere og hensyn til de 
off. finanser.



Overgangsordning

Model i hovedtræk

Samtidighedsferie træder i kraft den 1. 
September 2020, § 47.



Overgangsordning

Model i hovedtræk
Ferie  optjent i perioden 1. september 2019 til 
31 august 2020 optjenes efter gældende lov, 

men kan ikke afholdes eller udbetales. Midlerne 
hensættes i ”Fonden”. Ny § 48 a, stk. 2 i 

gældende ferielov.



Overgangsordning

Model i hovedtræk

Ferie optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 
2019 og overført ferie fra tidligere kan holdes i 

perioden fra 1. maj 2020 til 31. august 2020 efter 
gældende ferielov og indtil 30. september efter den nye 
lov (hensyn til hovedferie). Ny § 48 a, stk. 1, i gældende 

lov.



Overgangsordning

Overførsel af ferie
• Ikke holdt ferie pr. 31. august 2020 kan overføres 

til afholdelse efter den nye lovs regler

• Tidligere overført  ferie efter gældende lov kan 
også overføres til afholdelse efter de nye regler.

• Hvis lmt ikke ønsker at overføre ikke holdt ferie til 
den nye lov, kan lmt få ferie ud over 20 dage 
udbetalt



Overgangsordning

Opgørelse af hensatte midler

• Optjent ferie fra 1. september 2019 – 31. 
august 2020 opgøres af arbejdsgiveren for 
hver lmt

• For lmt med løn under ferie beregnes efter §
26 (feriegodtgørelse med 12,5 pct.)



Overgangsordning

Opgjorte Feriepenge indbetales til ”Fonden”

Midler indbetalt til FerieKonto afregnes  straks 
til ”Fonden”.



FONDEN

Lønmodtagernes Fond for 
Tilgodehavende Feriemidler”



FONDEN

Formål:

• at sikre lønmodtagernes krav på 
tilgodehavende optjent feriebetaling

• Arbejdsgiverne mulighed for at beholde 
feriepenge indtil forfald



FONDEN

• Indberetning til fonden for alle lmt pr. 31. august 
2020

• FerieKonto og Feriekasser skal indbetale 
tilgodehavende feriepenge senest den 31. 
december 2020 til fonden.

• Frivilligt for arbejdsgiverne i øvrigt hvornår de vil 
indbetale indberettede feriepenge eller først 
betale ved forfald, - årlig bekræftelse.

• De feriepenge, der bliver i virksomheden, 
indekseres.



FONDEN

Konkurs mv.

• Ved konkurs, opløsning mv forfalder 
tilgodehavende feriepenge til betaling

• LG sikrer FONDENS krav  til midlerne 



FONDEN

• Fonden drives af lønmodtagernes Dyrtidsfond 
med teknisk administrativ bistand fra ATP.

• Der foretages en årlig regulering af den 
enkelte lmt’s midler



FONDEN

Udbetaling til lmt. sker ved folkepensionsalder, men 
der kan aftales en senere udbetaling.

Udbetaling sker efter ansøgning, når lmt

• får førtidspension

• efterløn

• fleksydelse

• alderspension i et ansættelsesforhold, eller 

• varigt flytter til udlandet



Opløsning af fonde

I forbindelse med en opløsning af en feriefond, så skal det ske ved ansøgning til os.

Vi skal sammen med ansøgningen have følgende:
• Forhandlingsprotokol vedrørende beslutningen om opløsning
• Redegørelse med begrundelse for ønsket om opløsning
• Oversigt over fondens aktiver og passiver samt eventuelle andre økonomiske oplysninger af 

relevans for fondens ansøgning om opløsning
• Fondens seneste årsrapport

Hvis fondens nettoaktiver ikke overstiger 250.000 kr., skal der ske opløsning af fonden, jf. dog § 7 i 
standardvedtægten, jf. bilag 1. 

Bestyrelsen skal udarbejde en opløsningsrapport, når feriefonden har afhændet feriefaciliteterne og 
afregnet de uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond. 

Rapporten skal revideres efter reglerne i denne bekendtgørelse med tilhørende bilag. 

Den samlede bestyrelse skal underskrive rapporten og sende den til godkendelse i Feriekontoret. 
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Feriefondens afvikling

• Fonden skal indbetale den uhævede feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets 
Feriefond.

• I den forbindelse skal vi anmode fonden om at orientere Arbejdsmarkedets 
Feriefond om, hvorvidt det beløb, der indbetales, er fratrukket Statens andel, som 
efter ferieloven skal afregnes til Økonomikontoret. Endvidere skal vi anmode 
fonden om at oplyse Arbejdsmarkedets Feriefond om størrelsen af 
feriegodtgørelsen fordelt på de enkelte ferieår. 

• Eventuelle feriefaciliteter skal afhændes i overensstemmelse med vedtægten. Det 
kan indebære Feriekontorets godkendelse heraf. Den del af salgsprovenuet, der 
må antages at stamme fra uhævet feriegodtgørelse, skal umiddelbart herefter 
indbetales til Arbejdsmarkedet Feriefond. 

• På denne baggrund udarbejder fonden et revideret opløsningsregnskab. 
Regnskabet underskrives af den samlede bestyrelse og sendes til Feriekontoret.

• Når Feriekontoret har dokumentation for, dels at indbetalingen til 
Arbejdsmarkedets Feriefond er foretaget, og dels at den resterende kapital er 
anvendt til ferieformål, vil fondens opløsning kunne gennemføres endeligt.

• Vi orienterer herefter fonden, Civilstyrelsen, Arbejdsmarkedets Feriefond, SKAT og 
Økonomisektionen om, at fonden anses for endeligt opløst.
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Sam-administration

• Principielt er der ikke noget til hinder for det

• Udgifter skal fordeles forholdsmæssigt på 
fondene
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Indleje i medarbejderes sommerhuse

• Principielt betænkeligt

30-04-2018 82



Suk fra Alina

• Oversigt over hvilke 
virksomheder afregner 
til fonden:

• Nogle fonde mangler!!!

• Registrring af 
ejerforhold

• Fonden skal forsat 
sende blanket A til 
STAR@STAR.DK!!!
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