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Tak til EU

• EU arbejdstidsdirektiv

• Åbningsskrivelse fra EU kommissionen

• Udvalg med arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt 

Børge Dahl som formand.

• Opgaven: at forenkle ferieloven samt sikre overholdelse af EU 

regler. Ændringer skulle være omkostningsneutrale.



Ferieloven i dag 
FORSKUDT FERIE



Samtidighed

• Altafgørende ændring af ferieloven, idet indførelse af 

samtidighedsprincippet er temmelig revolutionerende for 

ferieloven – resten er små ændringer.

• Ferie optjenes til afholdelse umiddelbart efter.

• Der opereres stadig med en optjenings- og afholdelsesperiode.



Samtidighed 

SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG

Ferieår/Optjeningsår - 2,08 dage pr. mdr. 
– kan afholdes løbende/samtidigt 

SEP OKT NOV DEC

Afholdelsesperiode –
ferie kan afholdes 4 
mdr. ind i det næste 
ferieår

Nyt 
optjeningsår



Overgangsordning
INDEFRYSNING AF 25 FERIEDAGE



Overgangsordning

JAN   FEB   MAR   APR   MAJ  JUNI   JULI  AUG   SEP   OKT   NOV DEC  JAN   FEB   MAR   APR   MAJ  JUNI   JULI  AUG   SEP   OKT  

16,7 dage optjenes. 
(Afholdes fra 1. maj til 31. aug. 2020) 

16,7 dage afholdes 
(optjent 1. jan. – 30. 
sep. 2019) 

2019 2020

Ny ferielov 
træder i 
kraft

Ferie optjent fra 1. september 2019 
til og med 31. august 2020 indefryses.

Overgangsord-
ningen
starter



Indefrysning af 

tilgodehavende 

feriepenge

Lov om forvaltning og 

administration af 

tilgodehavende feriemidler

5 ugers ferie indefryses i den 
nyoprettede fond for tilgodehavende 
feriemidler i LD

ATP administrerer og overtager 
kontakt til lønmodtager (ikke mindst 
med information om arbejdsgivers 
indberetning af ferieoplysninger)

LD forvalter de indbetalte midler

Arbejdsgivere med garantiaftaler kan 
låne feriepengene af Fonden mod 
indeksering med lønudviklingen 
frem til den enkelte lønmodtagers 
pension

Ved pensionering udbetales 
tilgodehavende til lønmodtager i 
forhold til andel af Fondens samlede 
formue

LG indestår for midlerne



Opgørelse af 

tilgodehavende 

feriemidler – fondslovens 

§ 2

BEMÆRK:

Alene ferierettigheder efter 

ferieloven indgår i opgørelsen. 

Øvrige aftalte ferierettigheder 

forudsættes, medmindre 

andet er aftalt, udbetalt til 

lønmodtager

STK. 1
Ferie optjent i perioden 1. september 2019 
– 31. august 2020 opgøres pr. 31. august 
2020

STK. 2
Feriebetalingen opgøres for alle
lønmodtagere med 12,5 % af lønnen i 
optjeningsperioden

STK. 3
For lønmodtagere, antaget månedsvis eller 
for længere tid og som i perioden har haft 
barselsorlov med ret til delvis løn, beregnes 
feriebetalingen for orlovsperioden efter den 
sædvanlige løn i de seneste 4 uger, hvor fuld 
løn er udbetalt

STK. 4
Hvor en lønmodtager med løn under ferie 
ifølge overenskomst har krav på 
pensionsbidrag af feriegodtgørelse ved 
fratrædelse, indgår disse i opgørelsen 



Indberetning og indbetaling til fonden

Indberettes af arbejdsgiver, hvor optjeningen er sket

For indberettede feriemidler i FerieKonto eller en feriekasse, foretages 
indberetningen af disse

De opgjorte feriemidler indbetales til Fonden senest den 31. december 2020 –
dog kan arbejdsgiver med feriegarantiordningen vælge at lade midlerne stå i 
virksomheden mod forrentning med lønudviklingen frem til, lønmodtager har 
ret til udbetaling via Fonden

Når feriemidler er indberettet til Fonden kan arbejdsgiver alene 
betale med frigørende virkning fra Fonden, og lønmodtager kan 
alene rette sit krav mod Fonden



Hvis arbejdsgiver ikke indberetter til 
fonden

Indtil Fonden er indtrådt i lønmodtagers indberettede krav på tilgode-
havende feriemidler, er kravet et forhold imellem lønmodtager og 
arbejdsgiver, som forældes efter forældelsesloven (5 år)

Hvis det ikke lykkes Fonden at formå arbejdsgiver til indberetning efter 
rykkere, vil medlem/forbund på sædvanlig vis skulle rejse krav mod 
arbejdsgiver – eventuelt i en garantiordning – og det forudsættes, at 
feriemidlerne da kan afregnes direkte til medlem

Jf. Fondsloven § 1, stk. 4



Kontrol af korrekt indberetning 

fondslovens §§ 3 og 4

Feriemidler indberettes til Fonden 
senest den 31. december 2020

Fonden underretter arbejdsgiver og 
herefter lønmodtager om 
indberetningen

Identificerer Fonden ej-indberettede 
feriemidler (fx via 
indkomstregistret), høres 
arbejdsgiver og lønmodtager herom

Lønmodtager skal gøre indsigelse til 
arbejdsgiver mod indberetning 
senest den 30. juni 2025

Krav på ej indberettede feriemidler 
rejses mod arbejdsgiver, og Fonden 
underrettes



Udbetaling af tilgodehavende 
feriemidler

Automatisk 
udbetaling

Ved 
folkepensionsalder

Efter ansøgning ved

Tilkendelse af førtidspension

Overgang til efterløn

Tilkendelse af fleksydelse

Udbetaling af alderspension 

som led i ansættelsesforhold

Varigt ophold i udlandet

Lønmodtagers død

Bagatelgrænse

Indberettede beløb 
op til 1.500 kr. 
udbetales til 
lønmodtager



Afholdelse af ferie 

• Reglerne for placering af ferie er ikke ændret, så udgangspunktet 

er forhandling alternativet at arbejdsgiver varsler

• Lønmodtageren har krav på:

– Mindst 4 uger placeres i ferieåret (1. september til 31. august)

– Mindst 3 ugers hovedferie placeres samlet i 

hovedferieperioden 1. maj – 30. september

– Øvrige feriedage holdes i mindst 5 sammenhængende dage



Afholdelse af ferie
EKSEMPEL: AFHOLDELSE AF 5 UGERS SAMTIDIGHEDSFERIE



Betaling  - Ny Ferielov kap. 3

Udgangspunktet ikke ændret:

- Fastlønnede får sædvanlig løn med 1 % ferietillæg

- Øvrige får 12,5 % af den skattepligtige indkomst

- Elever har fortsat ret til betaling af ferie 1. og 2. hele ferieår efter 
ansættelsesforholdet er begyndt (Ferieloven § 42).

- Ved ansættelse i perioden 2. september – 31. oktober har eleven ret 
til 5 ugers betalt ferie i den aktuelle ferieafholdelsesperiode

- Ved ansættelse 1. november til 30. juni har eleven ret til 3 ugers 
betalt hovedferie i hovedferieperioden og 5 dage ved evt. 
virksomhedslukning før hovedferieperioden (1. maj – 30. 
september)



Lærlinge – Garantiferie

SEP  OKT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAJ  JUN  JUL  AUG  SEP  OKT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAJ  JUN  JUL  AUG

Ret til 5 
ugers 
ferie i 
pågælden
de ferieår
afholdes 
1. sept.  –
31. aug

Ansættelsetidspunkt

Delvis 
ferieret

Ret til 3 ugers betalt ferie i 
hovedferien 
+ 5 dage yderligere hvis 
virksomheden holder lukket 
før hovedferien.

Ikke 
ret til 
garanti-
ferie 

Ret til 5 ugers ferie i 
pågældende ferieår
afholdes 1. sept.  – 31. aug.

Ret til fuld ferie i 1. hele 
ferieår

Ret til 
fuld 
ferie



Nye regler om forskudsferie

§ 7 – Aftalt forskud

Lønmodtager og arbejdsgiver kan aftale, at lønmodtageren kan afholde betalt ferie 
på et tidspunkt, hvor den endnu ikke er optjent. Da fradrages den afholdte ferie i 
den ret til betalt ferie, som derefter optjenes i det pågældende ferieår.

Fratræder lønmodtager inden udligningen er sket, er arbejdsgiver berettiget til at 
modregne med værdien af den afholdte ikke udlignede ferie i lønmodtagers 
udestående krav på både løn og feriebetaling.

Forskudsferie kræver en gensidig aftale

Modregning kan alene ske i optjente feriedage i indeværende ferieår

Evt. overskydende beløb efter modregning i løn og feriebetaling kan 
ikke kræves betalt

Forskudsferieløn er den aktuelle løn. Forskudsferiegodtgørelse 
beregnes af de sidste 4 ugers løn før ferien



Nye regler om forskudsferie

§ 10, stk. 3 – Ret til forskud

Holder virksomheden ferielukket på et tidspunkt, hvor en lønmodtager, som har 
været ansat i hele det foregående ferieår og frem til virksomhedslukningen, ikke 
har optjent ferie i alle de dage, virksomheden holder lukket, skal arbejdsgiver give 
feriebetalingen på forskud mod, at arbejdsgiver kan modregne i den efterfølgende 
optjening af betalt ferie.

Der kan alene modregnes i feriepenge, ikke i fx opsigelsesløn



Ikrafttrædelsesdatoer

• 1. september 2020 – Den nye ferielov træder i kraft fuldt ud

• Overgangsordningen:

– 1. januar 2019  - feriepenge optjent i perioden 1. januar 2019 

til 31. august 2019 bruges til at holde ferie for i perioden 1. maj 

2020 til 30. september 2020 – op til 16,7 feriedag

– 1. september 2019 – Feriepenge optjent i perioden 1. 

september 2019 til 31. august 2020 henlægges og udbetales 

ved pension, flytning til udlandet eller anden ophør på 

arbejdsmarkedet.



Sygdom

1. Ikke pligt til  at påbegynde ferie hvis syg

2. Hvis syg under ferie – ret til erstatningsferie 

efter 5 dage, forudsat at sygdommen er anmeldt 

til arbejdsgiver.

3. Ret til sygeferiepenge selvom du ikke har ret til 

sygeløn – husk at tjekke



§ 3 – ferieloven er en 
beskyttelseslov, dvs..

Ved individuel aftale 
i en aktuel og konkret 

situation

Kan ikke fraviges til ugunst for lønmodtager, medmindre..

Ved kollektiv 
overenskomst indgået 

af de mest 
repræsentative 

arbejdsmarkedsparter



Begrænset adgang til individuelle 
fravigelser NY REGEL

§§… Kan fraviges 
ved aftale

GAMMEL REGEL

En arbejdsgiver og en 
lønmodtager kan i en 

aktuel konkret situation 
indgå individuelle aftaler 
om ferieafholdelse, som 
fraviger lovens regler om 

ferie i hovedferieperioden, 
varslingsregler og ferie i 
opsigelsesperioden, dog 

min. 10 dages hovedferie.

§ 3, STK. 6– NY REGEL

Utilsigtet 
arbejdsgiverpraksis for 
individuelle ”aftaler” 

nedfældet i 
ansættelsesbeviset som 
vilkår ved ansættelsen

BAGGRUND



Oversigt over de 
væsentligste ændringer

Oversigt over ændringerne (de mest væsentlige)

§ 3, stk. 3 Fravigelse ved OK 

§ 3, stk. 4 Udvidelse af garantiordninger - feriekort

§ 3, stk. 5 Fravigelse af varsling ved konkret og aktuel situation 

§ 4 Feriens længde og ferieåret

§ 6 Ferieafholdelse og ferieafholdelsesperioden

§ 7 Aftale om afholdelse af betalt ferie på forskud

§ 8 Rammerne for feriens placering

§ 10 Ferieafholdelse under virksomhedslukning

§ 17, stk. 2 Feriedifferenceprincippet

§ 18 Ferietillægget

§ 20 Sygeferiegodtgørelse

§ 30 Forældelse

§ 42 Elever

§25 Overførelse af feriepenge ved sygdom


