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KOMMISSORIET AF AUGUST 2015

I overensstemmelse med internationale forpligtelser – navnlig EU-retten

Lettere at administrere

Tydeligt for lønmodtager 
og arbejdsgiver, hvilke 
regler, rettigheder og 
forpligtelser, der gælder

CITAT:
”De ændringer, der er 

foretaget (hidtil) har ofte haft til 
formål at gøre ferieloven EU-

medholdelig og tilpasse loven 
til den stigende digitalisering på 

området”

Et enklere system !!



Omfattet af ferieloven - lønmodtager?
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BEGRÆNSET ADGANG TIL INDIVIDUELLE FRAVIGELSER – NY REGEL

En arbejdsgiver og en 
lønmodtager kan i en 

aktuel konkret situation 
indgå individuelle aftaler 
om ferieafholdelse, som 
fraviger … … §§ om ferie 

i hovedferie-perioden, 
varslingsregler og ferie i 

opsigelsesperioden, dog 
min. 10 dages hoved-

ferie.

§ 3, STK. 5 – NY REGEL

§§… Kan fraviges
ved aftale.

GAMMEL REGEL

Utilsigtet praksis for 
individuelle ”aftaler” 
nedfældet i ansæt-
telsesbeviset, som 

Højesteret blåstemp-
lede ved dom af 

7. august 2015 
(76/2014)

BAGGRUND



ADGANG TIL FERIEGARANTIORDNINGER – UDEN AFTALE

§ 3, stk. 4

Feriekortaftaler indgås som hidtil ved kollektiv overenskomst

NYT: Garantigiver kan beslutte at udvide en sådan 
garantiordning, så en virksomhed omfattet af garantiordningen 
kan anvende garantiordningen på lønmodtagere, der ikke er 
omfattet af overenskomsten med garantiordningen.

BETINGELSER: Give meddelelse til lønmodtager samt 
vedkommendes eventuelle overenskomstpart 



NYE REGLER OM FORSKUDSFERIE

§ 7 – Aftalt forskud

Har en lønmodtager og en arbejdsgiver 
aftalt, at lønmodtageren kan afholde betalt 
ferie på et tidspunkt, hvor den endnu ikke er 
optjent, fradrages den således 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 udlignende ferie i lønmodtagers 
udestående krav på løn og feriebetaling.

§ 10, stk. 3 – Ret til forskud

Holder virksomheden lukket 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.



BEGRÆNSET ADGANG TIL UDBETALING VED FERIEHINDRINGER

Hvis feriehindringer (alle) i ferieåret, 
kræve feriepengene udbetalt.

GAMMEL REGEL:

Ved feriehindringer overføres ikke 
afholdt ferie til næste ferieår, jf. §22, 
medmindre sygdom eller orlov efter 
barselsloven vedvarer gennem 
indeværende og næste ferieår: 
Adgang til udbetaling, jf. § 25

NY REGEL:

Fortsat adgang til 
udbetaling ved 

jobskifte og for 5. 
ferieuge

Baggrund:
Ej politisk ønske 

men vurdering af 
gældende EU-ret



FORÆLDELSE FRA 3 TIL 5 ÅR

Ny regel i § 30
Forældelsesfristen 

ændret fra 3 til 5 år –
svarende til øvrige 

lønkrav



Intet særligt ferieforum længere



Hvordan over på et nyt feriesystem?



2017 2018 2019 2020 20222021 2080
1/9 1/9

Sekundære regler/administration

Den korte 
sommer

Oplysning

OK-ændringer

Overgang

Det nye feriesystem

Indefrysning

Feriepengeinfo for alle



OVERGANGSFERIEÅRET

Samtidighedsferie pr. 1. september 2020

Overgangsferieåret fra 1. maj – 31. august 2020 = 16½ feriedage

Holdes for feriebetaling optjent 1. januar – 31. august 2019 = 8 måneder.

Kræver planlægning og aftaler om overført ferie (evt. forskud) 
Hvis ikke begynde med samtidighed med 0-saldo = Ingen efterårsferie 

Særregel for nye på arbejdsmarkedet:
Fondsferiedage, jf. § 48a, stk. 3 (begrænset indefrysning)



Arbejdsgivernes likviditetstab 



Flere muligheder…



Administrationen af fonden

ATP

LønmodtagerVirksomhed

Fonden



Principper:

• De 5 ugers ferie indefryses hos arbejdsgiver eller LD.

• ATP administrerer og overtager kontakt til lønmodtager.

• LD forvalter indbetalte midler.

• Indekseres med lønudvikling og udbetales af ATP til 
lønmodtager ved pensionering.

• Afregning af skat på udbetalingstidspunktet.

• LG indestår for midlerne.

Ro, regelmæssighed og ATP



Sikret ved konkurs m.v.



Kan overdrages ved virksomhedsoverdragelse



Fondsordningen: Virksomhedsperspektiv

1. Opgøre og indberette for hver enkelt lønmodtager
(mm FerieKonto eller feriekasse) – 2020.

2. Vil virksomheden indbetale eller beholde?

3. Hvis beholdt: 1 gang om året:

- Modtage besked fra ATP om årets dimittender og indeksering.

- Afregne årets dimittender til ATP.

- Give livstegn.

4. Opmærksomhed ved ophør, virksomhedsoverdragelse m.v.



1. 2021 - 2025

2. Før folkepensionsalderen?

Ansøgning:
- Førtidspension

- Fleksydelse

- Efterløn

- Alderspension

- Udland

3. Folkepension, død, 1500 kr.

Automatisk

Fondsordningen: Lønmodtagerperspektiv



Forrentning i LD og med lønudvikling



Administrationens to ben

ATP

LønmodtagerVirksomhed

Fonden



Når du ser et stjerneskud…
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