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Dette notat sammenfatter de væsentlige forhold vedr. ny ferielov, og fokuserer udelukkende på de 
økonomiske og styringsmæssige udfordringer, der er relateret til kommunens arbejde med den ny 
ferielov. 

Notatet er opbygget således, at der indledningsvis gives et resume af den ny ferielov, hvorefter der 
fokuseres på de økonomiske og styringsmæssige udfordringer for Svendborg Kommune, herunder 
forslag til valg af model for afregning af indefrosne feriepenge. 

Baggrund: 
Feriereglerne er blevet ændret med virkning fra 1. september 2020 og med en overgangsordning fra 
1. september 2019 til 31. august 2020. Baggrunden for ændringerne er, at EU-Domstolen mener, at 
de danske ferieregler er i strid med EU’s arbejdstidsdirektiv. Årsagen er at optjening og afvikling af 
ferie i Danmark er forskudt. Det betyder, at en medarbejder der f.eks. bliver ansat i sit første job 1. 
januar 2019, først kan holde ferie med løn 1. maj 2020, altså 16 måneder efter medarbejderen er 
ansat. Med de nye ferieregler indfører man samtidighedsferie, således at man optjener og afvikler 
ferie på samme tid. 

Indhold af ny ferielov: 
Ferieaftalen af 20. februar 2017 gælder frem til 31. august 2020 (herefter den gældende ferieaftale), 
dvs. frem til det nye feriesystem træder i kraft.  

• Nuværende ferielov gælder frem til 1. september 2020

• Ny ferielov – samtidighedsferie – gælder fra 1. september 2020

• Overgangsordning 1. september 2019 – 31. august 2020 (indefrysningsperioden)
 

Fra 1. september 2020 gælder to nye ferieaftaler, som tilsammen vil udgøre det samlede 
regelgrundlag for ferie på det kommunale område jf. nedenstående figur. 

 
 
Aftale om ferie (05.12) er omfattet af ny ferielov. Øvrige forhold er omfattet af aftale om 6. ferieuge, 
som er aftalt via overenskomster, og derfor uændret i forhold til nuværende praksis. 
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Særlig feriegodtgørelse deles op i ferietillæg og forhøjet ferietillæg: 
- Ferietillæg 1 pct. udbetales i to rater:  

o 31. maj på baggrund af perioden 1. september – 31. maj 
o 31. august på baggrund af perioden 1. juni – 31. august 

- Forhøjet ferietillæg 0,95 pct. udbetales senest 1. maj på baggrund af det forrige kalenderår. 
  

Samtidighedsferie: 
Hidtil er ferie optjent og afholdt forskudt, dvs. at ferie er optjent i optjeningsåret (kalenderåret) og 
afholdt forskudt 1. maj til 31. april året efter. Med den nye ferielov overgår alle lønmodtagere til at 
optjene og afholde ferielovens 5 ugers ferie efter et princip om samtidighed (samtidighedsferie). 

Reglerne om samtidighedsferie medfører, at ansatte optjener og afholder 5 ugers ferie på samme tid 
over en periode på 12 måneder (1. september - 31. august). Den ansatte har dog mulighed for at 
afholde ferien i yderligere 4 måneder, så der er i alt 16 måneder til at afholde ferien i (1. september 
– 31. december året efter). Det giver den enkelte ansatte en øget fleksibilitet til at afholde ferien. 

Samtidighedsferie indebærer, at den ferie, der optjenes i februar måned 2021, allerede kan afholdes 
i marts måned 2021.  

Overgangsordning: 
For at sikre en smidig overgang til det nye feriesystem, er der ved lov vedtaget en overgangsordning 
for ferielovens 5 ugers ferie. Overgangsordningen indebærer, at ferierettigheder svarende til 
ferieloven (dvs. ekskl. 6. ferieuge m.m.), der optjenes i perioden 1. september 2019 - 31. august 
2020, "indefryses" og som udgangspunkt først udbetales til den ansatte, når denne når 
folkepensionsalderen. 

Uden en overgangsordning ville den ansatte i første år af det nye feriesystem kunne afholde 10 
ugers ferie - dvs. 5 ugers ferie optjent efter de gældende regler og 5 ugers ferie optjent efter de nye 
regler om samtidighed. Overgangsordningen håndterer dette problem på den måde, at den ansatte, 
som normalt vil kunne afholde 5 ugers ferie i det første år af det nye feriesystem, samtidig bevarer 
retten til den ferie, de har optjent efter de gældende regler. 

Der oprettes en ny fond Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (efterfølgende 
omtalt som Fonden), som får til opgave at administrere de tilgodehavende ("indefrosne") 
feriemidler. 

I optjeningsåret 2018 har de ansatte optjent ferie på sædvanlig vis. Det betyder, at de ansatte har 
optjent ret til 5 ugers betalt ferie i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018, som skal afholdes i 
perioden 1. maj 2019 – 30. april 2020.  

Fra optjeningsåret 2019 sker der en ændring, idet ferie optjent i perioden 1. september 2019 – 31. 
august 2020 indefryses. 

Fra 1. september 2020 træder de nye ferieregler i kraft, og ferie optjenes herefter med 2,08 feriedag 
pr. måned, som kan afholdes samtidig, dvs. fra den efterfølgende måned. 
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Indbetaling af indefrosne feriemidler 
Arbejdsgiver har forskellige muligheder for at indbetale de tilgodehavende feriemidler til fonden: 

1. Indbetaling af alle feriemidler fra starten.  
Arbejdsgiver kan vælge at indbetale alle tilgodehavende feriemidler for alle ansatte. 
 

2. Indbetaling løbende ved forfald  
Arbejdsgiver kan vælge at beholde alle ikke-forfaldne feriemidler, indtil de forfalder. 
Arbejdsgiver vil således indbetale tilgodehavende feriemidler til fonden, i takt med at de 
ansattes krav på udbetaling forfalder.  
 
Hvis arbejdsgiver ønsker at beholde de tilgodehavende feriemidler, skal arbejdsgiver hvert år 
herefter bekræfte, at denne fortsat ønsker at beholde midlerne, ligesom arbejdsgiver hvert år 
skal indeksere midlerne. Størrelsen af indekseringen fastsættes af beskæftigelsesministeren 
 

3. Kombination  
Arbejdsgiver kan vælge at indbetale tilgodehavende feriemidler delvist, fx for udvalgte ansatte 
eller grupper. Det vil sige, at indbetaling til fonden sker for nogle ansatte, og tilgodehavende 
feriemidler beholdes for andre ansatte. Indbetaling af tilgodehavende feriemidler skal dog altid 
ske fuldt ud for hver enkelt ansat/ansættelsesforhold, dvs. at der ikke kan ske delvis indbetaling 
af tilgodehavende feriemidler for en ansat/ansættelsesforhold. Indbetaling af ét af flere 
ansættelsesforhold for en enkelt ansat forudsætter, at ansættelsesforholdene er adskilt ved 
indberetningen. 
 

Central eller decentral afregning 
De indefrosne feriemidler afregnes med den nye ferielov til Lønmodtagernes Feriemidler, men 
kommunen vil skulle tage stilling til, hvordan udgiften skal bæres og finansieres i kommunen.  

Overordnet skelnes der mellem 2 forskellige modeller ved afregning af indefrosne midler – en 
central eller en decentral model.  
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Decentral model – individuel (bogføringsmodellen) 

Afregnes efter samme praksis, som afregning af feriepenge efter gamle regler. Udgiften til 
indefrossen ferie bogføres løbende på institutionens konto ifm. at medarbejderne fratræder og 
overføres til central konto.  

Dette medfører en udgift for institutionen, idet den nyansatte ikke har tilsvarende feriepenge med jf. 
nedenstående eksempel. 

Eksempel 1 ”Fratrædelse i overgangsåret”:
En medarbejder fratræder 30.4.2020

(Årsløn 400.000 kr.)
Institution/afdelings udgifter ved fratrædelse: Ny ordning Gl. ordning
- Feriekort 1.1.19-31.8.19 = 16,67 dage: 30.128 kr. 30.128 kr.
- Feriekort 1.9.19-31.12.19 = 8,33 dage (indefryses) : 15.064 kr. 15.064 kr.
- Feriekort 1.1.20-30.4.20 = 8,33 dage (indefryses) : 15.064 kr. 15.064 kr.
- Udgift i alt: 60.256 kr. 60.256 kr.

Heraf udgør afregn. af indefrosset 1.9.19 -30.4.20: 30.128 kr. 0 kr.

Institution/afdelings ”besparelse” ved ny medarbejders ferie uden løn:
- Medbragt feriekort 1.1.19-31.8.19 = 16,67 dage: -30.128 kr. -60.256 kr.

(Feriekort 1.5.20-31.8.20 indefryses ved dennes fratrædelse) (16,67 dage) (33,33 dage)

Netto merudgift (over flere regnskabsår) 30.128 kr. 0 kr. 

Den løbende personalegennemstrømning og nye medarbejders feriekortværdi kan påvirke netto udgiften 
 

Note: I eksemplet er det forudsat, at den fratrådte og nyansatte har samme løn og samme 
feriemønster. 

For at undgå en forøgelse af servicerammen foreslås det, at det samlede beløb på 8.59 debiteres og 
krediteres på en nyoprettet konto på 6.52.70 lønpuljer, som er omfattet af servicerammen (ikke at 
forveksle med ny funktion på 6.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler, som ligger uden 
for servicerammen, og som skal anvendes, når kommunen skal indbetale til Fonden).  
 
Hvert år i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres årets indefrosne beløb på 6.52.70 til 
6.52.71, som reserveres til kommende afregninger til Fonden. Herved opnås, at kommunens 
serviceudgifter ikke påvirkes. Det undersøges pt. med revisionen om denne fremgangsmåde er i 
overensstemmelse med gældende regler. 

Iflg. HR er det kun i overgangsperioden 1.9.2019 – 31.8.2020 at udgiften via lønsystemet konteres 
decentralt, når en medarbejder fratræder. Det er uvist hvad der sker efter 31.8.2020, men pt. ser det 
ud til, at hvis udgiften til feriepenge fortsat skal konteres decentralt ved en medarbejders fratræden, 
skal dette ske manuelt med deraf følgende risiko for manglende registrering og øget 
ressourceforbrug. 

Kendetegnede ved decentral model er bl.a.: 

 Indefrosne midler afregnes til central konto, når medarbejder fratræder. Uændret praksis i 
forhold til hidtidig praksis.  
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 Stor variation i den årlige udgift for den enkelte institution. Udgiften forventes at være størst 
de kommende år ud fra det nuværende personales alder og personaleomsætning. 

 Uvist hvordan OPUS Løn kan håndtere afregningen af indefrosne midler når medarbejder 
fratræder efter 31.8.2020. 

 Vurderes at være relativ ressourcekrævende 

Central model – kollektiv model (budgetmodellen) 

I den centrale model belastes institutionerne ikke med udgiften til indefrosne feriemidler, når en 
medarbejder fratræder (undtagen i overgangsperioden). Afregning af de indefrosne feriemidler samt 
tilhørende budgetmidler hertil sker central fra ny hovedkonto på 6.52.71. (uden for servicerammen). 

KL anbefaler, at afregningen af de indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler håndteres 
fra centralt hold i kommunen, og at man i kommunen drøfter, om de decentrale enheders budgetter 
skal justeres, hvis der budgetteres med afholdelse af udgiften centralt. 

Finansieringen kan eventuel ske ved en rammereduktion af de decentrale lønbudgetter, idet der i de 
nuværende lønbudgetter er medregnet udgifter til ferie. 

Det anbefales, at den politiske beslutning træffes endeligt i forbindelse med budgetdrøftelserne 
efter sommerferien, idet det pt. er uvist om kommuneaftalen for budget 2021 vil indeholde 
kompensation i forhold til de økonomiske konsekvenser, den ny ferielov medfører. I forlængelse 
heraf anbefales det, at direktionen i sit forslag til 1. behandling udarbejder forslag til håndtering af 
de økonomiske konsekvenser. 

Kendetegnede ved den centrale model er bl.a.: 

 Administrativ mindst ressourcekrævende.  
 Fleksibel i forhold til ændring i afregning til Fonden. 
 Udgiftsbelastning for institutionen ens alle år. 

Det anbefales, at kommunen vælger den centrale model, idet den vurderes til at være mere fleksibel 
og mindre ressourcekrævende end den decentrale model. Modellen medfører samtidig, at 
institutionerne har den samme årlige udgift uafhængig af personaleomsætningen. 

Det anbefales ligeledes, at den politiske beslutning træffes endeligt i forbindelse med 
budgetdrøftelserne efter sommerferien, idet det pt. er uvist om kommuneaftalen for budget 2021 vil 
indeholde kompensation i forhold til de økonomiske konsekvenser, den ny ferielov medfører. I 
forlængelse heraf anbefales det, at direktionen i sit forslag til 1. behandling udarbejder forslag til 
håndtering af de økonomiske konsekvenser. 

Økonomi: 
Den ny ferielov har en række økonomiske konsekvenser for kommunerne, bl.a. 
administrationsbidrag til Fonden samt et øget likviditetstræk for kommunerne som følge af, at 
kommunerne skal afregne indefrosne feriepenge til Fonden samtidig med, at kommunerne skal 
udbetale feriepenge afledt af samtidighedsferien. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der overordnet set ikke er tale om en budgetmæssig 
merudgift i forhold til kommunens lønbudgetter, idet der i de nuværende lønbudgetter er indregnet 
udgifter til ferie. Der vil dog være merudgifter til administrationsbidrag til Fonden samt evt. udgifter 
til indeksering.  
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Den ny ferielov medfører derimod en fremrykning af udgifter til ferie, og dermed et øget 
likviditetstræk. Omfanget af likviditetstræk afhænger bl.a. af kommunens samlede forpligtigelse, og 
hvordan kommunen vælger at afregne til Fonden. 

Overvejelser omkring afregning af indefrosne feriemidler 
Som nævnt ovenfor, har kommunen i meget vid udstrækning mulighed for selv at tilrettelægge 
afregningen af de indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. Når der overvejes, hvordan 
kommunen skal håndtere afregningerne, er der en række grundlæggende afvejninger, der skal 
foretages – både finansielle og politiske. 

Indeksering: 
Det er vigtigt at gøre sig klar over, at det ikke er gratis at have ikke-afregnede feriemidler hos 
Lønmodtagernes Feriemidler – det koster årligt en rentebetaling, der udgøres af indekseringen. 

Hvert år senest 31. maj fastsætter beskæftigelsesministeren størrelsen af den indeksering, fonden 
skal anvende til at regulere de tilgodehavende feriemidler med. Fonden giver besked til arbejdsgiver 
om størrelsen af indekseringen. Indekseringen afspejler den generelle lønudvikling jf. DA’s 
Strukturstatistik. Den årlige indeksering fortsætter, indtil arbejdsgiver har betalt alle indefrosne 
feriemidler til fonden. 

Indekseringen afspejler den generelle lønudvikling, og som grundregel kan man antage, at hvis 
kommunen har likviditet svarende til de ikke-afregnede feriemidler, så vil det isoleret set være en 
økonomisk gevinst at udskyde afregningen af de indefrosne feriemidler så længe, som muligt, hvis 
kommunen kan opnå et afkast eller en forrentning af denne likviditet, der er større end den 
indeksering, der tilskrives de skyldige feriemidler hos Lønmodtagernes Feriemidler. Omvendt vil det 
isoleret set være et økonomisk tab, hvis ikke kommunen kan forrente likviditeten svarende til den 
årlige indeksering. 

For 2019 har Svendborg Kommune opnået en negativ forrentning af sine likvide aktiver på 0,49 %, og 
en positiv forrentning på sine PM-aftaler på 4,1 %. Samlet set har Svendborg Kommune i 2019 
opnået en forrentning, som er højere end den generelle lønudvikling jf. DA’s Strukturstatistik, som 
udgjorde 2,4 procent i 2018 

Udgiften til indeksering bogføres på konto 7.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler. (KL bemærker, at 
denne udgift indgår i årlig opgørelse af bloktilskuddet til kommunerne.) 

I vedlagte bilag 1 er der vist, hvorledes afregning til Fonden vil forløbe ud fra følgende 
forudsætninger: 

- Indefrosne midler 30.11.2019 omregnet til 12 måneder (estimeret)  
- Opdelt på årgange 
- Sat til afregning på gældende pensions år (førtidspension, evt. dødsfald mv. er naturligvis 

ikke muligt, at korrigere for) 
- Årlig forrentning: 2,5% 

Viser en foreløbig beregning (kan endeligt først opgøres efter 31.8.2020): 

- Første afregnings år:  2021  
- Sidste afregnings år:  2081 
- Afregning i alt (over 60 år): 194,7 mio. kr.  
- Forrentning i alt (over 60 år): 149,1 mio. kr.  
- Totaludgift (over 60 år): 343,8 mio. kr.  
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Som det ses kommer forretningen til at spille en væsentlig rolle des længere afviklingsperioden er. 

Hensynet til nuværende likviditet i mange kommuner spiller kraftigt ind i overvejelserne omkring 
afregning af indefrosne feriemidler. Det er således ikke nødvendigvis alle kommuner, der har samme 
likviditetsmæssige muligheder for afregningen på kortere sigt, men uanset om man har likviditet til 
rådighed eller ej, bør man stadig gøre sig nogle overvejelser omkring afregningen og profilen på den. 

Justering af økonomisk politik: 
De ikke-afregnede indefrosne feriemidler håndteres som en gældsforpligtelse i budget- og 
regnskabssystemet, og kan derfor have betydning for kommunens økonomiske målsætning om 
nedbringelse af kommunens samlede gæld. 

Det samme gør sig gældende i forhold til de målsætninger om likviditet, der indgår i stort set alle 
kommuners økonomiske politik. 

Første indbetaling til fonden 
Arbejdsgiver vil modtage første opkrævning af forfaldne feriemidler i juli 2021 med frist for betaling 
1. september 2021. 

Det vil være i forbindelse med denne første opkrævning, at arbejdsgiver skal meddele fonden, om 
arbejdsgiver ønsker at beholde tilgodehavende feriemidler helt eller delvist. Arbejdsgiveren skal give 
denne meddelelse senest den 31. august 2021. 

Det er dog muligt at indbetale til fonden allerede fra den 1. september 2020. Det kræver dog, at 
kommunen forinden har foretaget en indberetning for de konkrete medarbejdere. 

Administrationsbidrag til fonden 
Arbejdsgivere skal være opmærksomme på, at de i medfør af feriefondsloven skal indbetale et 
administrationsbidrag til fonden. Bidraget for fonden gælder alle virksomheder, der har indberettet 
ATP-bidrag. Første opkrævning er for 1. kvartal 2019 (dvs. de ATP-bidrag der er modtaget i perioden 
2. marts til 1. juni) og skal betales i juli 2019. Bidraget er fastsat til 28 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget 
ansat for 2019, dvs. 7 kr. pr. kvartal. 

For Svendborg Kommune udgør bidraget 127.000 kr. pr. år, som opkræves via lønsystemet og 
bogføres decentralt på alle lønkonti. 

Statslig kompensation 
Der er ikke i forbindelse med økonomiaftalen for 2020 aftalt en økonomisk kompensation som 
konsekvens af  overgangen til den nye ferielov. Emnet kan indgå ved forhandlingerne om 
kommunernes økonomi for 2021, men det må under alle omstændigheder forventes at ske med 
afsæt i forståelsen om håndteringen, der løfter udgifterne ud af servicerammen, og der kan således 
ikke umiddelbart forventes en yderligere generel kompensation. 

Der er ikke i skrivende stund mulighed for at lånefinansiere udgifter til afregning af indefrosne 
feriemidler. I og med at disse udgifter tidligst kan afholdes i 2021, er der dog en potentiel mulighed 
for, at der inden da kigges nærmere på forskellige muligheder for tilvejebringelse af finansiering med 
henblik på afregning af de indefrosne feriemidler. 

KL har overfor staten påpeget, at en låneadgang kan medvirke til at reducere udgifterne til 
indekseringen (der reelt er en renteudgift) for kommuner, der ikke har mulighed for at finansiere en 
fremrykket afregning af de indefrosne feriemidler, og KL forventer, at temaet vil blive drøftet frem 
mod 2021. 
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Forventet 
udbetalingsår

Forventet 
udbetaling

Forventet 
udbetaling 

inkl. 
Forrentning

Heraf 
forrentning 

ved 2,5 %

2021 4.464.322 4.575.931 111.608
2022 2.737.772 2.876.372 138.600
2023 4.593.886 4.947.113 353.227
2024 6.445.709 7.114.856 669.148
2025 6.444.938 7.291.856 846.918
2026 6.489.198 7.525.480 1.036.282
2027 8.207.540 9.756.186 1.548.646
2028 8.051.150 9.809.545 1.758.395
2029 6.538.728 8.165.975 1.627.247
2030 0 0 0
2031 6.597.135 8.656.013 2.058.878
2032 6.051.496 8.138.589 2.087.093
2033 6.280.269 8.657.421 2.377.151
2034 5.942.112 8.396.049 2.453.937
2035 0 0 0
2036 5.540.757 8.225.286 2.684.528
2037 5.474.952 8.330.786 2.855.835
2038 5.244.672 8.179.898 2.935.226
2039 5.584.114 8.927.045 3.342.931
2040 0 0 0
2041 5.510.646 9.255.580 3.744.935
2042 6.991.048 12.035.588 5.044.540
2043 5.943.705 10.488.325 4.544.620
2044 5.760.662 10.419.458 4.658.797
2045 0 0 0
2046 6.029.881 11.458.540 5.428.658
2047 4.748.189 9.248.524 4.500.334
2048 4.460.598 8.905.561 4.444.963
2049 5.915.812 12.106.162 6.190.350
2050 0 0 0
2051 3.808.451 8.188.196 4.379.745
2052 3.654.873 8.054.452 4.399.579
2053 3.777.974 8.533.881 4.755.906
2054 4.097.180 9.486.292 5.389.112
2055 0 0 0
2056 3.246.524 7.897.284 4.650.760
2057 2.855.384 7.119.469 4.264.084
2058 3.503.448 8.953.699 5.450.252
2059 2.559.662 6.705.225 4.145.563
2060 2.443.481 6.560.902 4.117.421
2061 2.850.942 7.846.334 4.995.393
2062 1.986.369 5.603.537 3.617.168
2063 2.096.937 6.063.334 3.966.398
2064 2.006.050 5.945.547 3.939.497
2065 0 0 0
2066 1.722.285 5.362.939 3.640.654
2067 1.445.537 4.613.717 3.168.180
2068 1.275.462 4.172.659 2.897.198
2069 979.985 3.286.162 2.306.177
2070 0 0 0
2071 966.475 3.404.927 2.438.452
2072 574.129 2.073.245 1.499.116
2073 1.307.828 4.840.780 3.532.953
2074 861.837 3.269.744 2.407.908
2075 397.288 1.544.962 1.147.674
2076 134.161 534.763 400.602
2077 38.447 157.081 118.634
2078 1.743 7.299 5.556
2079 5.228 22.442 17.214
2080 3.139 13.810 10.671
2081 1.200 5.412 4.212

I alt 194.651.310 343.760.233 149.108.923
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