
Spørgsmål og svar fra medlemsmøderne 
vedrørende ferieloven 

 

Spørgsmål Svar 
Er der ændringer vedr. feriefridagene i den nye 
ferielov? 

Nej, feriefridagene har ikke noget med ferieloven 
at gøre, de kommer fra vores overenskomst.  
Der kan dog komme ændringer vedr. 
feriefridagene i forbindelse med de kommende 
forhandlingerne om fornyelse af overenskomsten. 
Sker det kommer der info når vi ved mere. 

Når overgangsordningen er slut med udgangen af 
august 2020, får man så 25 feriedage til ferieårets 
begyndelse? 

Nej, så træder den nye ferielov i kraft. Så optjenes 
der løbende 2,08 feriedag pr. måned. Der optjenes 
forsat 25 feriedage pr. år.  

Kan man kun overføre 1 uges ferie til næste 
ferieår? 

Ja, reglen om overførsel af ferie er uændret fra den 
gamle til den nye ferielov. 

Er det en fordel at overføre ekstra ferie til næste 
ferieår? 

Har man brug for mere ferie end der tildeles pr. 
ferieår, er det en fordel at overføre ferie fra 
foregående ferieår. 

Kan man miste en uges ferie, hvis man ikke har 
afholdt den? 

Er alle feriedage ikke afholdt når perioden for 
afholdelse af ferien slutter, kan man overføre max. 
en uge til næste ferieår. Gør man ikke det mister 
man de ikke afholdte feriedage. 

Hvordan følger vi feriedagene fremover? Der vil stadig være en opgørelse vedr. feriedage på 
lønsedlen, hvor antallet af feriedage kan følges. 

Hvor ofte udbetales ferietillægtet efter den nye 
ferielov? 

Ferietillægget udbetales enten når den tilsvarende 
ferie afholdes eller to gange årligt, med lønnen for 
maj måned og lønnen for august måned. Det er 
arbejdsgiveren der vælger hvilken 
udbetalingstermin der benyttes. 

Feriepenge, hvordan ser man fremover hvor 
mange penge man har? 

Det kan følges på www.borger.dk/ferie  

Hvorfor får man 12½% feriepenge indefrossen i 
overgangsperioden. Når man har feriekort, får man 
kun 12% feriepenge? 

Det er den sats der er valgt i loven. Den svarer til 
satsen en funktionær får hvis man fratræder og 
skal have sin ferie overført til Feriekonto. 

Hvis man er pensionist men stadig arbejder, skal 
optjente feriepenge så også indefryses i fonden? 

Ja, alle feriepenge optjent i indefrysningsperioden, 
1. september 2019 til 31. august 2020, skal 
indbetales til fonden. 

Hvis man forsætter med at arbejde efter man har 
nået folkepensionsalderen, bliver de indefrosne 
feriepenge så også udbetalt automatisk når man 
når folkepensionsalderen? 

Ja, indefrosne feriepenge udbetales automatisk fra 
fonden når man når sin folkepensionsalder. 

Bliver de indefrosne feriepenge modregnet i evt. 
efterløn? 

Det ved vi endnu ikke noget om. 
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