NY FERIELOV
- HVORDAN ER DET NU LIGE....

DEN NYE FERIELOV
Den nye ferieordning starter fra 1. september 2020, hvor du, som hidtil, stadig optjener 25
feriedage om året. Det som bliver det nye er, at du får ret til at holde din ferie i takt med, at du
optjener den.

DET SKAL DU VIDE OM DEN NYE FERIEORDNING
1. Ferieåret går fra 1. september til 31. august året efter
2. Du har 16 måneder til at holde den optjente ferie - fra 1. september til 31. december året
efter (ferieafholdelsesperioden).
3. Du kan holde din ferie takt med, at du optjener den.

Din ferie fra
sidste år

Den ferie, som du
optjener i 2019

Den ferie du optjente i 2018 kan du
holde, som du plejer, fra maj 2019 til
april 2020.

I 2019 er det kun de første otte
måneder, du optjener ferie. Det du
optjener kan du holde året efter.

Optjening af ferie
Nuværende ordning

Dvs. at fra 1. januar til 31. august
2019 optjener du ferie, som du kan
holde fra 1. maj til 31. august 2020.

1. januar - 31. december

Optjening af ferie
Nuværende ordning

Året efter
1. maj - 30. april

1. januar - 31. december

Afholdelse af ferie
Nuværende ordning

Året efter

Indefrysningsperiode

Fra 1. september 2019 til 31. august
2020 bliver de feriedage og feriepenge, du optjener, ”indefrosset” i
fonden Lønmodtagernes Feriemidler, indtil du får ret til folkepension.
Det bliver de for at undgå, at du
kan holde 2x 25 feriedage inden for
samme år.
De indefrosne feriepenge bliver
en form for ny pension for dig. De
bliver indbetalt til fonden Lønmodtagernes Feriemidler, som udbetaler pengene til dig, når du får ret til
folkepension.

1. maj - 30. april
Afholdelse af ferie
optjent under
Nuværende ordning

FAKTA OM SAMTIDIGHEDSFERIE
Udbetaling af feriepenge
Du kan holde ferie og få dine
feriepenge udbetalt i takt med, at du
optjener dem.
Kilde: Kopieret fra dataløn.dk

Ferie på forskud
Har du ikke optjent nok dage til din ferie, kan du evt.
lave en aftale med din arbejdsgiver. Dagene bliver
bagefter modregnet i de feriedage, du optjener.

SPØRGSMÅL OG SVAR OM DEN
NYE FERIELOV
Den nye ferielov går i luften 1. september 2020. Der er allerede mange spørgsmål, og vi har
samlet et par af de mest gængse.

Hvorfor følger det nye
ferieår ikke kalenderåret?
Den nye ferieordning tager hensyn til den
måde, vi traditionelt holder ferie i Danmark:
•

I efteråret optjener du de dage, du skal
bruge til din vinterferie.

1 uge optjenes
i efteråret

•

Henover vinter og forår sparer du nok
dage op til din sommerferie.

3 uger optjenes
i vinter og forår

•

1 uge afholdes
om vinteren

3 uger afholdes
om sommeren

I sommeren optjener du de feriedage, du
skal bruge til din efterårsferie.

1 uge optjenes
over sommeren

1 uge afholdes
om efteråret

Hvad sker der med min restferie, når vi går
over til samtidighedsferie?
Hvis du har ubrugte feriedage, når vi går over
til samtidighedsferie 1. september 2020, bliver
dagene automatisk overført til den nye ferieordning. Du mister altså ikke din ferie, selvom
du ikke når at holde den.
Kilde: Kopieret fra dataløn.dk

Hvad sker der med den 5. ferieuge?
Du har stadig mulighed for at lave en aftale
med din arbejdsgiver om at få overført den 5.
ferieuge til den næste ferieafholdelsesperiode.
Du kan også stadig bede om at få den udbetalt, når ferieåret er slut, hvis din arbejdsgiver
giver lov.

Hvad sker der med mine feriefridage?
Retten til feriefridage (eller den 6. ferieuge) er
ikke en del af ferieloven. Den forhandles i overenskomster og kontrakter. Derfor får vi først
svar på, hvad der skal ske med den 6. ferieuge,
når overenskomsterne bliver forhandlet igen.
hvis du har forhandlet dig frem til feriefridage i din ansættelseskontrakt eller senere i dit
ansættelsesforhold, vil vilkårene for de ekstra
fridage være skrevet ind i kontrakten eller i et
tillæg.

Jeg har hørt, at jeg måske ikke har feriedage
nok til sommeren 2020. Passer det?
Det er rigtigt, der har været fokus på, at du
allerede nu skal overveje, hvor meget ferie, du
vil have i sommeren 2020. Som udgangspunkt
har du optjent 16, 7 feriedage, som du kan
holde fra 1. maj til 31. august 2020.
Hvis du plejer at holde 3 ugers sommerferie,
vil 16,7 dage være nok. Derfor behøver du ikke
bekymre dig om din sommerferie 2020.

SPØRGSMÅL OG SVAR OM DEN
NYE FERIELOV
Hvad er fondsferiedage?
Fondsferiedage er kun relevant for dig, der er ny på eller vender tilbage til arbejdsmarkedet i 2019. Har du optjent
mindre end 8,4 feriedage i 2019, og er du ansat fra 1. september til 31. december 2019, kan du søge om at bruge
nogle af de feriedage, der ellers skulle indefryses (fondsferiedage).
Det er for at give dig mulighed for at holde 3 ugers sommerferie i 2020.
De feriedage, du optjener fra 1. januar 2020 til 31. august 2020, bliver indefrosset på lige fod med andre lønmodtageres feriedage og- penge. Og fra 1. september 2020 kan du så holde din ferie i takt med , at du optjener den.

Kan jeg stadig holde min efterårsferie?
Hvis du gerne vil holde din årlige efterårsferie i oktober 2020, hvor den nye ferielov netop er trådt i kraft, kan det
stadig lade sig gøre. Du har nemlig mulighed for at bruge den ferie, der er optjent og overført fra den tidligere
ferieordning. Eller du kan aftale med din arbejdsgiver at holde ferie ”på forskud”, dvs. før du har optjent dine feriedage.

Hvor bliver de feriepenge af, som indefryses - altså dem jeg
optjener, men ikke får udbetalt nu?
De indefrosne feriepenge bliver overfør til fonden Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden sørger for, at dine penge bliver forrentet, og at du får dem udbetalt, når du får ret til folkepension.

DET SKAL DU SELV GØRE
I 2021 får du et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler, hvor der står, hvor mange feriepenge du
har optjent i indefrysningsperioden. Feriepengene bliver beregnet for alle, som feriegodtgørelse med 12,5% af lønnen for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.
Når du får din opgørelse, skal du tjekke, om den er korrekt.
Hvis du ikke er enig i den, skal du kontakte din arbejdsgiver.
Dine indrefrosne feriepenge udbetales automatisk til dig af Lønmodtagernes Feriemidler, når
du får ret til folkepension. Du kan også søge om udbetaling, hvis du har forladt arbejdsmarkedet tidligere. Eks. Hvis du flytter til udlandet.
Kilde: Kopieret fra dataløn.dk

